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Velkommen til Amtsgymnasiet i Hadsten

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

På skolen er vi til daglig 450 elever fordelt på 18 gymnasieklasser og 1 Erhvervs HF- 
klasse, 55 lærere og 13 teknisk-administrativt personale. Eleverne kommer fortrinsvis 
fra de fire kommuner - Hadsten, Hammel, Hinnerup og Langå - som vi er det lokale 
gymnasium for.

Til hverdag lægger vi vægt på at være en lille skole, hvor vi ikke er fremmede for 
hinanden.
Samtidig skal det understreges, at det selvfølgelig er meget op til dig selv, hvad du får 
ud af de tre i år gymnasiet. Jeg håber, at du som ny elev vil engagere dig både i 
undervisningen og i tilbudene uden for skoletid og dermed bidrage til at bibeholde 
og videreudvikle de gode traditioner vi har på Amtsgymnasiet i Hadsten.

Årsskriftet viser en stor del af den mangfoldighed af aktiviteter, som har præget AiH 
i det forløbne skoleår - aktiviteter i og uden for klasselokalet.

Du vil i årsskriftet også kunne finde en lang række praktiske oplysninger, som 
forhåbentlig vil gøre starten i l.g lettere for dig. Men er du i tvivl om noget, skal du 
huske, at du altid er meget velkommen til at spørge.

Til slut kan jeg oplyse dig om, at skolens introduktionsudvalg, som består af elever og 
lærere, i starten af l.g laver et særligt introduktionsprogram, så de nye elever får 
lejlighed til at stifte bekendtskab med alle dele af skolens liv. Som en del af dette 
program afholdes en ekskursion i tilknytning til undervisningen, en introduktionsfest 
for de nye l.g-elever samt et forældremøde for de enkelte l.g-klasser.

Endnu engang velkommen til tre gode år på AIH.

Jørgen Christiansen 
rektor
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Velkomst fra elevrådet

Elevrådet har i år bestået af en del 1. 
g’ere, nogle 2. gere og enkelte 3. g’ere - 
alt i alt 15-20 personer. Vi håber, at såvel 
gamle som nye elever vil bakke lidt bedre 
op om elevrådet i det nye skoleår.

Vi har i 93/94 efter nogle klager fra 
elever om generende rygning i kantinen 
og på gangene sendt spørgeark rundt i 
klasserne. Og på baggrund af dem og en 
undersøgelse lavet af et biologihold har 
vi fået vedtaget forbud mod rygning i 
kantinen i spisefrikvarteret. Det har vist 
sig, at eleverne har overholdt dette for
bud.

Vi har fra elevrådets side også bakket op 
omkring ændringer med hensyn til 
morgensamlingerne, som nu er blevet 
både mere vedkommende og underhol
dende.

Vi har endvidere haft repræsentanter 
afsted til DGS's aktivitetskonference og 

til andre møder med gymnasieelever 
rundt i landet.

Elevrådets indflydelse var også i år sikret 
ved, at vi har haft 2 repræsentanter i 
skolebestyrelsen.

Elevrådet er berygtet for den årlige hyt
tetur, der er med til at styrke vores 
fællesskab, og som gavner samarbejdet i 
løbet af året. Derudover har vi i år holdt 
en særdeles vellykket julefrokost.

Vi vil gerne ønske alle nye elever vel
kommen på AIH og påpege, at det er 
gennem elevrådet, at man bedst sikrer 
sin indflydelse på skolen!

Vi håber, at alle - både nye og gamle 
elever - må få et godt skoleår i 94/95.

På elevrådets vegne 
Jeanette og Loa, la.

Linoleumssnit: Maja Oue 3b
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Samarbejdet med folkeskolerne.
På Amtsgymnasiet i Hadsten lægger vi stor 
vægt på det tætte samarbejde med folkesko
lerne om at sikre den bedst mulige overgang 
fra folkeskole til gymnasium.
Vigtigheden af dette samarbejde er blevet 
understreget af. at flere og flere elever vælger 
gymnasiet efter folkeskolens 9. eller 10. klasse, 
Et af de mest synlige eksempler på dette 
samarbejde er 9. klasse- elevernes tre-dages 
besøg på Amtsgymnasiet i Hadsten.
I perioden fra oktober 1993 til januar 1994 
har ca. 220 elever fra 9.-10. klasserne i hen
holdsvis Hinnerup. Hadsten, Hammel og 
Langå kommuner besøgt gymnasiet. Des
uden har vi haft besøg af klasser fra Trige og 
Mørke, bl.a. i forbindelse med orienteringen 
om den nye uddannelse, Teknisk HF, som 
starter på AiH i august 1994.
Formålet med besøgene er at give eleverne 
en mulighed for at opleve dagligdagen på 
Amtsgymnasiet i Hadsten - og i videre for
stand stifte bekendtskab med fagene og kra
vene i gymnasiet
1 løbet af de tre dage oplever de besøgende 
elever undervisningen på både sproglig og 
matematisk linie, og desuden arrangerer 
gymnasiet såkaldte specialtimer i flere for
skellige fag. I disse „specialtimer deltager 
udelukkende de besøgende elever og en fag
lærer fra gymnasiet, og vi forsøger her at give 
et billede af, hvad undervisningen i starten af 
l.g kan indeholde.
Gymnasiet er en bred og almen uddannelse, 
og netop derfor er det vigtigt for os, at 
folkeskoleeleverne i løbet af de tre dage 
stifter bekendtskab med så mange facetter af 
gymnasiets liv som muligt.
Vi lægger under besøget stor vægt på. at 9. 
klasse eleverne kan danne sig et indtryk af 
miljøet og stemningen på Amtsgymnasiet i 
Hadsten, og her er kontakten med l.g'erne 
utrolig vigtig - en kontakt som vi oplever, at 
de besøgende elever opfatter som meget 
positiv.

Elevbesøgene arrangeres ofte i samarbejde 
med Den jyske Håndværkerskole, således at 
nogle elever besøger gymnasiet, mens andre 
besøger Håndværkerskolen.

Kontakten mellem gymnasiets lærere og 
lærerne i folkeskolernes 9.-10.-klasse har 
også i dette skoleår været ganske omfatttende, 
og der er ingen tvivl om, at et øget kendskab 
til fagenes indhold, krav og arbejdsmetoder 
i henholdsvis folkeskolen og gymnasiet er til 
gavn for eleverne.

Det tætte samarbejde om eleverne har såle
des ført til indførelsen af en klasselærer
ordning på gymnasiet, og samarbejdet har 
givet os muligheder for en mere målrettet 
vejledning i studieteknik.

Hinnerup Kommune afholdt i oktober må
ned et klasselærerkursus om de forskellige 
ungdomsuddannelser, og i den forbindelse 
havde vi på gymnasiet besøg af to klasselæ
rere.
Hovedpunkterne i mødet var overgangen 
fra folkeskole til gymnasium, gymnasiets 
muligheder samt „den gode gymnasieelev*.
I december besøgte to klasselærere fra Langå 
skole gymnasiet i forbindelse med 9.klasse 
elevernes tre-dages-besøg på AiH.
I januar månede var der meget stor tilslut
ning til et fællesmøde for folkeskolens og 
gymnasiets engelsklærere. Emnet var „Mål, 
niveau og midler“ i henholdsvis folkeskolens 
og gymnasiets engelskundervisning. På mø
det blev det aftalt at udbygge samarbejdet 
med gensidige lærerbesøg og et fælles kursus 
om procesorienteret skrivning i engelsk
undervisningen“.
Vi er på gymnasiet meget glade for dette 
samarbejde - og håber på via fælles initiati
ver at kunne udvide det i løbet af de kom
mende skoleår.

Axel Agesen Nielsen
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AMTSAVISEN, RANDERS

Unge er unge på tværs af grænser
Elevér fra 
Danmark, 
Wales og
Frankrig har | 
udvekslet 
erfaringer
Af Lise Dreister

GYMNASIET

HADSTEN - Om man 
bor i en provinsby i Dan
mark, Wales eller Frank
rig har ikke den helt store 
betydning for, hvordan 
det er at være ung. Dån 
konklusion er en række 
udveksUngselever fra de 
nævnte nationer nået 
frem til efter et besag hor 
»kolleger« på Amtsgym
nasiet i 'Hadsten i denne 
uge.

De udenlandske gæster 
er blevet sat i grupper 
sammen med de danske 
gymnasieelever, og det 
primære formål har været 
at skabe et fælles forum, 
hvor de unge har kunnet 
udveksle erfaringer om, 
hvordan unges vilkår op
leves de enkelte steder.

Det synlige resultat al 
arbejdet i de 14 grupper 
skude være en avis, nær

mere betegnet det. første 
eksemplar af »European 
News», som skulle rum
me artikler om undervis
ning. fritid, kultur, frem
tid, EU, indvandrere og 
en række andre emner. 
Hvorvidt avisen nogen
sinde kom på gaden, stod 
ikke helt klart, da Amts 
Avisen i går formiddags 
var på besøg, kort tid for 
gymnasie-avisen skulle 
præsenteres.

Klasselokalerne frem
stod som en babylonisk 

forvirring, der absolut ik-. 
ke blev mindre af, at ti
den for deadline nærmede 
sig. En gruppe på tre syn
tes dog at have nogenlun
de styr på tingene. Det 
var Heulwen Lovatt fra 
Wales, Nicola Celine fra 
Frankrig og Rikke Holt 
fra Danmark, som havde 
valgt emnet »Generation
skløft».

De tre pigers holdning 
var klar: Lighederne mel
lem det at vokse op i de 

tre lande overstiger langt 
forskellene. Konkret hor

drage born -• og hvordan 
det kan gores bedre, kon
flikter i hjemmet, betin
gelserne for at gå ud om 
aftenen, tygning og for
pligtelser på hjemmefron
ten.

En forskel er. at de 
danske unge går ud sent 
på aftenen og kommer 
hjem henad morgenstun
den. Nicola går ud ved ot- 
te-tiden om aftenen mg 

' kommer hjem, når hun 
vil. mens Heulwen skal 
være hjemme kl. 01. En 
anden forskel er rygnin
gen.

— På vores college er 
det ikke tilladt at ryge, og 
vi kan ikke købe cigaret
ter, før vi er 16, forklarer 
Heulwen.

— Der er en masse 
unge walisere, der ryger. 
Jeg tror, det handler om, 
at det er interessant, for
di det er forbudt, funde
rer Rikke.

Heulwen Lovatt fra 
Wales, Nicola Celine 
fra Frankrig og Rik
ke Holt fra Danmark 
er ved at lægge sid
ste hånd på værket 
til det, der skal blive 
til en avis om uag- 
dommens forhold i 
de tre lande.

En helt konkret ting 
har de tre piger dog til- 
fælles:

Alle vores forældre 
klager over, at vi snakker 
for meget i telefon, suk
ker Rikke.

Især Heulwen og Rikke 
er enige om, at de vil hol
de forbindelsen ved lige. 
På døres respektive colle- 
ge/gymnasie er der tek
nisk mulighed for at stå i 
forbindelse med hinanden 
via et computer-net-sy- 
stem. Ellers kan de jo rin- . 
ge — hvis de må låne tele- • 
fonen for far og mor...



Partnerskoler
Amtsgymnasiet i Hadsten blev i skoleåret 
1992/93 udpeget som koordinerende skole 
i et såkaldt partnerskole-projekt, som er 
iværksat af EU - nærmere bestemt af Kom
missionen for de Europæiske Fællesska
ber.
Formålet med dette partnerskole-projekt 
er defineret i det følgende.

Formålet en

- at opmuntre samarbejde mellem skoler 
inden for EU for at styrke den europæi
ske dimension i undervisningen.

- at udbrede kendskabet til uddannelser
nes indhold i de forskellige lande.

- at udbrede kendskabet til og udveksle 
erfaringer med hensyn til undervisnings
metoder og pædagogik i de enkelte lande.

Virkeliggørelsen af ovenstående punkter 
skal foregå i trekanter, forstået på den 
måde, at skoler fra 3 lande skal arbejde 
sammen om ét projekt, som kan være 
med til at opfylde målsætningen. Den ene 
af disse 3 skoler er så udpeget som koordi
nerende skole, og det er altså den rolle, vi 
har fået på Amtsgymnasiet i Hadsten.
Vores partnerskolerer Lycée Sévigné, som 
ligger i Charleville - en by i det nord-østlige 
Frankrig tæt på den belgiske grænse - og 
Swansea College, som ligger i Swansea, 
Wales.
Det fælles projekt, som vi i de 3 skoler har 
aftalt at arbejde sammen om, har vi kaldt: 
The Growth of Regional Identity within 
the European Context. Alle 3 skoler er 
geografisk placeret et godt stykke væk fra 
de respektive hovedstæder og kan alle 
bidrage med en regional synsvinkel i det 
europæiske arbejde.

Rent praktisk skal samarbejdet foregå ad 
mange kanaler. Kommissionen nævner 
således:

- Lærerudveksling

- Kontakt mellem elever og lærere via 
elektronisk post (EDB)

- Elevudvekslinger.

Kommunikationen mellem lærere og ele
ver via elektronisk post startede så småt 
allerede i det forrige skoleår

Ligeledes i forrige skoleår holdt vi en kon
ference med deltagere fra alle 3 skoler for 
at søsætte projektet. Den ovennævnte 
kommunikation og de planlagte udveks
lingerblev aftalt i detaljer, ligesom vi satte 
nogle faglige overskrifter på de konkrete 
emner, som vi kunne tænke os at samar
bejde om. Af disse kan nævnes-,

- Forhold mellem hovedstad og provins.

- Ungdomskulturer. Ligheder og forskelle.

- Industrialisering og dens betydning for 
de berørte regioner.

- Energiproduktion. Betydning for regio
nen, herunder forureningsmæssige kon
sekvenser.

Disse emner er valgt, fordi flere forskellige 
fag kan indgå med hver sin specielle inte
resse og viden.

På denne konference blev det ligeledes 
besluttet at gennemføre lærerudvekslinger 
i begyndelsen af skoleåret 1993/94.
Dette blev virkeliggjort ved Dennis Niel- 
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sens ophold i Swansea (se indlæg under 
Job Swop) og Søren Kronvangs, Mette 
Weisbergs og Annette Housings korte be
søg samme sted. Her på skolen havde vi 
besøg af Jacqui Factor fra Swansea, mens 
Françoise Rouviere, Charleville og Sue 
Phillips, Swansea var på gensidige studie
ophold. Endelig var Anders Grøftehauge, 
Willy Johnsen og Lars Bluhme Larsen på et 
kort ophold i Charleville.

Som en foreløbig kulmination på Partner- 
skole-projektet kom så elevudvekslingerne 
i foråret 94.
2b besøgte Swansea i uge 9, 2u besøgte 
Charleville i uge 11, og AIH havde - ligele
des i uge 11 - besøg af elever fra både 
Swansea og Charleville.
De enkelte ture er beskrevet under Studiet
ure senere i dette årsskrift, og vedrørende 
besøget af gæster herpå skolen har vi valgt 
at lade et udklip fra dagspressen fortælle 
om dette.

Hele projektet bliver naturligvis støttet 
med økonomiske midler fra EU, men også 
Gymnasiafdelingen i det danske under
visningsministerium har ydet financiel 
bistand.

På Amtsgymnasiet i Hadsten ser vi med 
forventning frem til det fortsatte samar
bejde med de 2 skoler. Et sådant samar
bejde giver først og fremmest eleverne en 
enestående mulighed for at beskæftige sig 
med en europæisk og international di
mension i undervisningen. Der er ingen 
tvivl om, at internationalt samarbejde vil 
komme til at spille en stadig større rolle i 
samfundsudviklingen, og de erfaringer, 
som vores elever kan gøre på dette om
råde allerede i gymnasieårene, vil gøre 
dem godt rustet både i forbindelse med 
videreuddannelse og job.

Lars Bluhme Larsen

Linoleumssnit: Line Jeppesen 3x
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Miljøundervisning i Norden
I skoleåret 92/93 deltog AiH som et af 
tre danske gymnasier i projekt MUVIN, 
miljøundervisning i Norden.

Formålet var, via en pædagogisk udvik
ling af miljøundervisningen, at skabe 
ikke kun miljøbevidste, men også 
handlingskompetente elever, der tillige 
gennem undervisningen udviklede kær
lighed til naturen og miljøet.

MUVIN bevæger sig i skoleåret 94/95 
ind i fase 2. Fra dansk side deltager 
fortsat 3 gymnasier, herunder AiH, mens 
i alt 75 folkeskoler får chancen for at 
udvikle og styrke det grønne islæt i un
dervisningen. Som konsulenter til pro- 
jektet er tilknyttet Danmarks Lærerhøj
skole og Inge Heise fra 
Gymnasieafdelingen i undervisningsmi
nisteriet.

På skolen har vi valgt at deltage med to 
hold; et 2.g højniveauhold i biologi, og 
en l.g matematisk klasse.

2.g højniveauhold i biologi: formålet er 
at udvikle, gennemføre og evaluere en 
.case-orienteret" miljøundervisning, 
hvor læreren betragtes som katalysator 
for en undervisning, hvor elevansvarlig
heden for egen indlæring sættes i høj
sædet.

Forsøget strækker sig over 2 gange 4 
uger i efteråret 1994. Det overordnede 
tema er dansk landbrug, valgt primært 
pga. muligheden for en maksimal 
vekselvirken med det omgivende 
(landbrugs)samfund. Indledningsvis op
stiller lærer og elever i fællesskab et 
katalog over mulige cases til efterføl

gende bearbejdning i mindre grupper. 
De valgte cases skal rumme en interes
sekonflikt, og under arbejdsprocessen 
skal der f.eks. udarbejdes en plan for de 
første 4 uger, føres dagbog time for time, 
formidles delresultater til de øvrige hold, 
produceres .produkter", indlæres et re
levant biologi-pensum, evalueres og gen
nemføres ud-af-huset aktiviteter som 
ekskursioner eller praktikophold. Efter 
de første 4 uger holdes en pause på et 
antal uger med en mere traditionel 
biologiundervisning. Herefter gentages 
forsøget i en ny 4 ugers periode med nye 
cases, men ellers efter de samme ret
ningslinier. Hensigten er at kunne ud
nytte (og .måle") en umiddelbar 
overførselsværdi af den erfarings
opsamling, som elever og lærer har gjort 
i første forsøgsperiode.

Centralt ved den afsluttende evaluering 
vil være, om forsøget har bidraget til at 
højne elevernes ansvarlighed for egen 
indlæring, og om denne øgede bevidst
hed har resulteret i 
handlingskompetance i spørgsmål ved
rørende natur og miljø.

Det nordiske aspekt søges tilgodeset via 
kontakt til en anden nordisk MUVIN- 
skole. I forsøgsperioden søges etableret 
en elevbaseret erfaringsudveksling, og 
efterfølgende kunne man forestille sig 
konkrete udvekslingsbesøg.

l.g matematisk klasse: Hovedemnetfor 
1. g-klassen bliver .AFFALD" (ressour
cer, husholdning, affald), dels fordi em
net berør alle og dels fordi en række 
interssekonflikter er åbenlyse. De delta
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gende fag bliver dansk, historie, fysik, 
kemi og biologi. Fagene skemalægges i 
bloktimer, således at klassen har 1-2 
dage i deres skema, hvor de udeluk
kende undervises i de deltagende fag. 
Dette giver mulighed for at nedbryde 
faggrænserne uden at forstyrre klassens 
øvrige undervisning.
Undervisningen finder sted i løbet af 
efteråret. Undervisningen indtil efter
årsferien bliver en blanding af alminde
lig undervisning i de enkelte fag og 
projektdage, som alle fag deltager i. Efter 

efterårsferien nedbrydes faggrænserne 
i 2 uger, hvor eleverne i grupper skal 
arbejde med selvvalgte emner. Ved pro- 
jektets afslutning skal der foreligge et 
produkt fra hver gruppe.
Produktet vil blive præsenteret ved et 
arrangement sammen med højniveau
holdet.

Bente Tjerrild Hansen 
Hans Jørgen Madsen.

Glimt fra miljøkonferencen i Bergen, april 93, h vor AiH deltog som dansk vinderskole.

10



Jobswop

Skt. Petersborg - modsætningernes by.

Smukke historiske bygninger i forfald, 
fattigdom, kriminalitet, forurening - Skt. 
Petersborg trænger til en kærlig hånd. 
Selv fik jeg chancen for at opleve Skt. 
Petersborg, fordi Århus og Skt. Peters
borg er venskabsbyer, og Århus Amt har 
derfor etableret lærerudveksling mel
lem disse 2 områder.
Rent praktisk foregår job-swop på den 
måde, at man huser sin partner og selv 
indkvarteres privat hos partneren i mit 
tilfælde Lidia Gordienko. Derved ople
ver man såvel privat- som offentligheds
sfære i et andet land og opnår ideelt 
såvel personlige som kulturelle og pæ
dagogiske impulser, som man (og sko
len) senere kan drage nytte af.
De russere, som jeg stiftede bekendt
skab med, var meget gæstfri, og Skt. 
Petersborg gav mig nogle store kultu
relle oplevelser. Pædagogikken derimod 
faldt jeg ikke i svime over, og de fysiske 
rammer for undervisningen er også gan
ske ydmyge, specielt på universitetet. 
Her må man virkelig være nøjsom - til 
gengæld var holdene små og eleverne 
interesserede og disciplinerede.
En tur ned ad hovedstrøget Nevskij Pro
spekt sætter modsætningerne i relief, 
idet man ved hver seværdighed møder 
såvel gadehandlere samt tiggere. Rus
land er i udvikling, men hvor bevæger 
landet sig hen?

Leif Kristensen

Hadsten - Swansea.

lefteråret 1993 varjegi forbindelse med 
vort partnerskoleprojekt på en 14 dages 
jobudveksling.
Formålet var bl.a. at opsamle viden om 
det engelske skolesystem og finde ud af, 
hvordan vores skoler bedst muligt arbej
der sammen om udveksling af ideer og 
projekter, dels via elektronisk post og 
dels via klasseudvekslinger.
På Swansea Collage (som i parentes be
mærket betjener 8000 elever) mødte jeg 
mange lærere, som udtrykte stor inte
resse for et samarbejde.
Under mit ophold boede jeg hos to en
gelske lærere, altså privat indkvartering, 
og det var en stor positiv oplevelse - som 
man heller ikke som elev skal snyde sig 
selv for.
Det kunne være sjovt atvende tilbage til 
Swansea/London med en klasse. - Mu
ligheden for en faglig udbytterig tur er til 
stede.

Dennis Nielsen.

TUREN GÅR

MOSKVA &
SKT. PETERSBORG

POUTIKÍHS PORLAG 8. GOGåVt
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20.000 kr !

I - Det var den førstepris, 3.a løb med i 
De Danske Landboforeningers 100 års 
jubilæumskonkurrence i 1993. Som et 
led i geografiundervisningen under PT’s 
kyndige ledelse skrev vi en avis, dateret 
år 2010, med et fyrværkeri af bud på 
fremtidens landbrug. Trods skarp kon
kurrence fra Journalisthøjskolen og 
landbrugshøjskoler gjorde vi rent bord, 
og en lille delegation fra klassen kunne 
først i juni ’93 hente checken i Køben
havn og trykke hånd med bl.a. dronning 
Margrethe og H.O.A. Kjeldsen.
Vi blev enige om at brænde pengene af 
på en 3-dages overlevelsestur i Sverige. 
Ikke noget med swimmingpool, sola
rium og palmetræer; næh...vi 3.a'ere ka’ 
li’ sved, sure sokker og hård hud i hånd
fladerne!
Tango (PT) og Indiana Alice (AJ) fik lov at 
komme med. Carsten Ydes ødegård i 
den vilde(!) svenske natur var målet, og 
hér skulle vi tilbringe de første 36 timer. 
- Og hvilke 36 timer! Søvn var et frem
medord, derimod blev vi sparket ud i en 

vild og frådende elv, kun iført mildt sagt 
lattervækkende våddragter og styrt
kroner. Carsten Ydes legeplads bød på et 
15 meters tårn, som man via halsbræk
kende klatreøvelser kunne nå til tops i, 
og flagstangslignende pæle, som man 
lige kunne smutte op og stille sig på! 
Fælles for alle vores prøvelser var en 
utrættelig opbakning fra resten af klas
sen og en følelse af ukuelig sejhed, når 
man havde klaret udfordringen.
Resten af turen bød på „a lot of 
kanoo’ing“. Vi skulle krydse to søer og 
overnatte på en øde ø. Trods ømme 
baller og manglende navigationsevne 
var de i alt 16 timers „PADL, for helvede, 
PADL“ en forrygende oplevelse. PT stod 
for underholdningen med et drengekåd 
speedkanoo'ing-fald - en svensk fisk 
nyder nu godt af Tango’s briller!
Overlevelsesturen gjorde mus til mænd 
og er blevet en uforglemmelig kult
begivenhed i 3.a’s historie. Et fedt minde 
i sure eksamenstider! 3.a
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Biologi og geografi vandt konkurrence
Grønne tanker - om Dansk landbrug og 
grøn energi var titlen på en prisopgave 
udskrevet af Landbrugets Samfunds
kontakt og Teknologinævnet.
Opgavens beskrivelse var at give nogle 
personlige visioner for en fremtidig dansk 
energipolitik, med hovedvægten lagt på 
tanker og ideer om mulighederne for at 
udnytte bioenergi, som dansk landbrug 
kan levere.
Holdet fra biologi mellemniveau valgte at 
deltage i konkurrence og besluttede at 
lave et temablad, „MILJØSPREDEREN“, 
med artikler, der beskriver forskellige 
aspekter i anvendelsen af bioenergi, f.eks 
halm som brændsel, alkohol anvendt som 
benzin m.m.
Bedømmelsekomitéen fandt temabladet 
så godt, at det blev tildelt en pris på 5000 
kr.
I slutningen af maj overrrækkes prisen på 
Hadsten Varmeværk. Hvad prisen senere 
skal omsættes til, er der i skrivende stund 
endnu ikke besluttet.

Bi og Bente Tjerriid Hansen

Turen går til „AFRIKALAND“.
Som en del af et geografiforløb om Afrika 
deltog 2.y. i en konkurrence under te
maet .AFRIKA 1 VORE HJERTER“. Efter 
at have diskuteret og gennemarbejdet et 
stort projekt, der skulle kulminere i en 
geografibog til 4- 5. klassetrin, sendte 
2.y projektet ind til konkurrencen, som 
de vandt. Udover denne konkurrence, 
som iøvrigtgav 2.y. titlen af .Danmarks
mestre i geografi“, vandt de også en 
konkurrence arrangeret af mellemfol
keligt samvirke.
Præmierne, som klassen efter 
konkurrencedeltagelsen blev begavet 
med, bestod af en tur for hele klassen til 
.Afrikaland“, en del af Djurs Sommer
land + 5000 kr.

Poul Tang

13



Linoleumssnit: Frans Andersen 3a
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Aktiviteter uden for skemaet
Musik

Kor og orkester
Koret starter op påny i starten af skoleåret. 
Alle, der er interesseret i at synge sammen 
med andre, er meget velkomne. Vi øver én 
gang om ugen, og det er vigtigt at være der 
hver gang.
Fra starten af det kommende skoleår vil 
koret gå i gang med et musicalprojekt hvortil 
der senere vil blive knyttet solister m.v. Såle
des vil skolens musical - som forventes op
ført i det tidlige forår '95 - tage sit udgangs
punkt i koret
Der vil også hurtigt blive knyttet et orkester 
til. Er du interesseret i at spille med her 
(nogen erfaring kræves), kan du også hen
vende dig til en af korlederne.
Der vil blive givet besked om starttidspunktet 
på en morgensamling i august.
VEL MØDT!

Bente Langagergaard og Tove Barrett.

Linoleumssnit: Jens Peter Andersen 3x

Bigbandet
Bigbandetpå AIH tæller ca. 15 personer. Det 
optræder mest ved særlige lejligheder, og 
øvningen ligger koncentreret op til disse. 
Men hvis skemaet tillader det vil der være 
fast øvetid en eftermiddag om ugen.
Stilen har hidtil været soul - funk og jazz, ofte 
med en eller flere sangere.
For at komme med i bigbandet skal du være 
fortrolig med dit instrument og kunne no
der, dvs. have fået undervisning i mindst et 
år.
Gymnasiet ejer et lille antal trompeter og 
sax'er. som du måske kan låne i _ år eller 
mere, hvis du vel at mærke modtager kvali
ficeret undervisning samtidig.
Det var måske en måde at komme i gang på 
for dig. Hør nærmere hos din musiklærer.

Poul Rønnenfelt

Musikcafé.
Et par gange om året afholdes på elevernes 
initiativ musikcafé. En musikcafé er en aften, 
hvor AiH's elever og lærere har mulighed for 
at få prøvet deres bands af på et .rigtigt" 
publikum.
Alle musikalske genrer er velkomne, lige fra 
Mozart til Metallica, også teatersport har 
flere gange været repræsenteret Musikcaféen 
bliver udelukkende arrangeret af elever; både 
lyd- og lysmænd samt musikere og publikum 
er herfra. Kantinen er åben og arrangerer til 
disse lejligheder salg af øl og vand til yderst 
rimelige priser.
Formålet er en hyggelig aften i musikkens 
tegn. Musikcaféer er ikke arrangeret med det 
formål at konkurrere med forårs- og jule
koncerterne, men er snarere et forsøg på at 
få mere musik ind i dagligdagen på AiH, da vi 
mener, at musik spiller en væsentlig rolle i 
gymnasieelevernes hverdag.

Klaus og Palle 2b.
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Forårskoncert.
Dette års forårskoncert adskilte sig væ
sentligt fra de tidligere års traditionelle 
forårskoncert på AiH. Vi ønskede i år at 
lave et fælles tema for hele 
koncerten,hvorunder alle indslag - selv 
fællessangene - kunne høre hjemme. Te
maet blev Gospel og Soul efter et udbredt 
ønske fra eleverne. Vi eksperimenterede 
ligeledes med formen, da vi ønskede at 
lave en koncert på ca 1_ time - uden pause. 
Dette krav satte naturligvis nogle begræns
ninger m.h.t. antal numre pr klasse, og den 
„kamel“ varden sværeste at sluge for nogle 
af valgholdene, som gerne ville spille og 
synge flere numre. Men selv om ikke alle 
elever fik hele deres scene-lyst styret blev 
det en meget fin aften. Koncerten indled
tes - efter fællessangen - med det traditio
nelle fællesnummer for alle l.g'erne. Det 
var i år „We are the World“,og de lagde en 
flot stil med en meget stemningsfuld opfø
relse af dette nummer. Herefter vekslede 
de følgende numre mellem akustiske ind
slag og numre med rytmegruppe og fuld 
blæserbesætning. Big bandets rytmegruppe 
var gennemgående på de fleste af num
rene til hele koncerten, og de trak på 
fineste måde - sammen med blæserne - et 
stort læs denne aften. Som sædvanligt var 
koncerten meget fint besøgt- hallen var 
fyldt til bristepunktet med et meget lyd
hørt og begejstret publikum. Hele koncer
ten afsluttedes med fællessangen „Swing 
Low“, som Mia på fin vis bragte os uskad te(!) 
igennem ved at være.solist på versene. Et 
fintpunktum foren dejligaften, som over
beviste os om, at det kan være godt at 
eksperimentere lidt med de hellige gamle 
traditioner!

Rock-Bands.
Efter skoletid kan musiklokalerne bru
ges af forskellige elev-bands i det om
fang lokalerne ikke bruges af sammen
spils-hold fra musik-højniveau og 
mellemniveau, kor eller big band.
Det foregår efter strenge regler, som en 
ansvarlig fra hvert band sørger for bliver 
overholdt.
Når du har samlet et godt band, henter 
du en tilmeldingsliste på kontoret og 
tager en snak med din musiklærer.
Da vi har 2 komplette anlæg, skulle der 
være gode muligheder for, at mange kan 
komme igang. Derskulle også være gode 
muligheder for at optræde for hinan
den, hvis traditionen med at holde „mu
sik-caféer“ holdes i live (se andetsteds i 
årsskriftet).

Poul Rønnen felt

Pop-Ole 3 (for musicator)

Bente Langagergaard.
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Musik for lg Julekoncert

Det er her pà AiH en god tradition, at 
alle nye l.g’ere indøver et musikstykke i 
introugen.
Musiklærerne samler alle de nye elever 
og øver nogle timer 2-3 dage i den første 
uge. Vi slutter så af med at vise resultatet 
for resten af skolen på den første ordi
nære morgensamling.
Dette skoleårs l.g’ere lavede et nummer 
af police, .So Lonely“. Som før var det 
også i år en overvældende oplevelse at 
høre et kor så stort og engageret backet 
op af en dygtig rytmegruppe. Musik
glæde er nøgleordet både for optræ
dende og lyttende!

Tove Barrett

Traditionen tro blev der i december af
holdt julekoncert. Det var en hyggelig 
aften, som bød på optræden fra både 
l.g-klasser, valghold og øvrige musikal
ske sammenhænge på skolen. Udo over 
musikken, som ikke udelukkende var 
julesange, var der mulighed for at for
høje julestemningen med gløgg og æble
skiver.
Julen blev sunget ind med både gode, 
gamle julesange og sange af nyere tilsnit, 
og på et tidspunkt svingede alle endda 
med på en fælles julekanon.

Musiklærerne

Skraveringstegning: Martin Hansen 2.z
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Linoleumssnit: Linda Englyst 3.x
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Billedkunst

Forårsudstillingen.
Så kom vi over det igen. Det er hårdt 
arbejde, men det er lækkert, når det er 
ovre, og man bare kan gå og nyde de 
mange flotte produkter.
Forårsudstillingen fungerer som en slags 
eksamen foreleverne i billedkunst. Elev
arbejder udstilles i fællesarealet og i de 
to hjemstavne.
Vi åbner udstillingen 1 time inden den 
årlige forårskoncert løber af stablen, og 
igen i år kunne vi glæde os over mange 
nysgerrige og imponerede tilskuere, både 
før og efter koncerten.
Udstillingen i år var domineret af ele
vernes projektopgaver, som havde det 
overordnede tema GATES. Mange af 
.overgangene“ i vores udstillingsareal 
blev her benyttet til at opbygge porte og 
portaler med stor visuel kraft og sym
bolsk betydning. Aldrig før har vi haft en 
udstilling, hvor beskueren blev inddra
get så aktivt i værkerne som her: der var 
døre, man kunne lukke op - komme ud 

i intethed eller ind i en hel ny verden - 
der var sluser og stier - med andre ord 
installationer, som kunne opleves både 
fysisk og psykisk!
Mange modeller visualiserede .overgan
gen“ som mentalt fænomen: f.eks. fra 
drøm til virkelighed, fra barn til voksen, 
fra indespærring til frihed etc.. Andre 
lagde vægt på selve portalen som det, 
der skiller noget fra noget andet: f.eks. 
diskoteksportal, dødsportal, Berlin
muren, Babelstårnet etc. endelig varder 
værker, hvor der blev focuseret på selve 
buens form og skønhed, -søjler, der blev 
til mennesker m.m. Længerevarende 
portaloplevelser var visualiseret på dias- 
lærreder og computerskærme.
Atter en gang har eleverne bevist, at de 
har stor udtrykslyst og -evne. De formår 
at sætte noget i gang hos beskueren, 
hvorved de giver skolen liv og oplevel
ser, som vi nødigt vil være foruden.

Tove Barrett.
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Kunstudstillinger
I marts måned udstillede billedkunstne
ren Sys Hindsbo på gymnasiet.
Et antal raderinger og seks store akryl
billeder med citrongul farvedominans 
lyste vældigt op på væggene i mørke
tiden før påske.
Udstillingen var stillet til rådighed af 
Gymnasiernes Vandreudstilling.

Lise-Lotte Kring

Frivilling formning
Frivillig formning starter igen i begyn
delsen af det nye skoleår. Vi mødes en 
eftermiddag om ugen. Ptincippet i den 
frivillige formningsundervisning er, at 
det er deltagerne, der bestemmer, hvad 
de har lyst til at arbejde med. De vælger 

altså frit motiver og teknikker, f.eks. teg
ning, maleri, skulptur, keramik, foto etc.. 
Læreren fungerer altså som konsulent, 
giver råd og vejledning og om nødven
digt inspiration til at arbejde med uprø
vede områder.
Slutresultaterne bliver vist på forårsud
stillingen, og forløbet kan også sluttes af 
med en særudstilling.
Hvis du er interesseret i at være med, så 
er du velkommen til at deltage nogle 
gange. Når du har besluttet dig endeligt 
til at være med, må du til gengæld være 
indstillet på at komme hver gang, så 
holdet bliver sammenhængende, og der 
bliver en god udnyttelse af skolens res
sourcer og tilbud. Vel mødt!

Formningslærerne.
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Linoleumssnit: Peter Skou 3.x
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Teatersport

5 minutter over bar' arm -

kunne godt være titlen på en scene. For 
i teatersport improviseres på livet løs ud 
fra diverse stikord. Rammerne er klare, 
idet man opererer med faste discipliner 
så som Bedste 3-ords-scene, Slow-mo- 
tion med kommentatorer, Space-jump 
o.s.v. Alt afvikles på tid - og sports
momentet kommer virkelig frem, når 
der er to hold som dyster. Publikum er 
nemlig dommere og afgør, hvilket hold 
der er bedst.
Også i år har en lille gruppe elever arbej
det med denne vanvittige teaterform, 
først og fremmest for vores egen skyld.

Det blev dog også i år til opvisning for 
hele skolen. Gruppen indgik i jule- 
morgensamlings-projektet .Jørgens 
hjørne“, og traditionen tro blev 
.Krybbespillet“ i forbindelse med jule
afslutningen atter udsat for 
nyfortolkning, pænt bakket op af dyre- 
lyde fra publikum.
Teatersportsgruppen gi’r den stadig hele 
armen - også i det kommende skoleår.

På gruppens vegne

Bert Ems t
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Idræt

Danmarksmestre.
Danmarksmestre i gymnasie-basket 
Forventningerne var store til vores 3.g 
pigehold. 11. og 2.g havde de forvænt os 
med store - meget store sejre.

For første gang passerede et hold 100 
point i én kamp - og kort sagt var vi 
upopulære i Ålborg og omegn. Men i 3.g 
er turneringen landsdækkende, og 
kunne pigerne nu holde stilen mod de 
traditionelt stærke københavnske gym
nasier - for ikke at tale om vore stærke 
rivaler i Horsens og Risskov?

De to første turneringsomgange havde 
vist, at vi havde et hold i særklasse, så da 
vi endnu ikke havde fået lov til at spille 
på hjemmebane, søgte vi om at få finale
stævnet til AiH for første gang. Og fik 
det!

Torsdag d. 17. marts stillede de to 
københavske gymnasier Borupgård og 
Falkonergården - begge med stolte tra
ditioner i basket-turneringerne - op mod 
AiH i gymnasiehallen.
Og bekymringerne var store. Borupgård 
havde hidtil vundet altstort, og Falkoner
gården havde slåetstærke Rungsted. Der 
var lagt op til en rigtig finale!
Men det skulle snart vise sig, at det blev 
københavnernes indbyrdes kamp, der 
blev den mest spændende i hele stæv
net. 39-38 vandt Borupgård efter skif
tende føringer undervejs.

AiHs første kamp - mod Falkonergården 
- mistede allerede i 1. halvleg spændings
momentet med en føring på 35-3 til 
AiH! Selv om koncentrationen svigtede 
lidt i 2. halvleg, og Falkonergården kom 
bedre med, blev resultatet alligevel 59- 
25.

Den store finale mod Borupgård blev 
om muligt endnu mere spændings
forladt. Via halvlegsføring på 36-10 blev 
det til slutre sulfatet 72-22!

Ingen af de to modstandere kunne 
dæmme op for AiHs aggressive forsvars
spil, fast breaks og gode sammenspil 
under kur- ven. Dette dygtige, homo
gene og godt sammenspillede hold blev 
AiHs første danske mestre. Fejende flot! 
Det eneste der kan ærgre er, at vi ikke 
kom til at opleve holdet blive presset til 
sit yderste.

Holdet bestod af: Lene Hellstern, Tina 
Esbensen, Mette Christensen, Susie 
Balle, Tina Dradrach, Marianne Niel
sen, Louise Jacobsen, Malene Heegård, 
Anette Pedersen.

Anders Brok, coach
og idrætslærer uden dårlige nerver!
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Stævner ‘94
Den altoverskyggende begivenhed på 
stævnefronten var som det fremgår af 
det foregående vores finalearrangement 
i pigernes baskettumering. Imidlertid 
deltog AiH også i andre stævner med 
godt resultat.
Det startede med vores fodboldstævne 
med besøg fra Grenå og Paderup. Vi 
stillede med et drenge- og et pigehold, 
som klarede sig fint. For en gangs skyld 
blev Paderup-drengene henvist til 3.plad
sen, og AiH blev nr.2. Pigerne vandt 
deres pulje efter en flot fight!

Fremover har vi muligheden for at del
tage i en landsdækkende fodbold
turnering i lighed med f.eks. basket- 
turneringen.
Basketstævner var AiH flittige deltagere 
i. Udover 3.g-pigernes stævner deltog vi 
i to drengestævner og ét pigestævne. 
Det helt store håb fremstår nu som l.g- 
drengeholdet, som har en usædvanlig 
god sammensætning af spillertyper. 
Tårnhøje sejre er det blevet til foreløbig.

Idrætslærerne/Anders Brok

Linoleumssnit: Pia Quottrup 2.x
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Andre aktiviteter

Festudvalget
Godt nok har vi i dette årsskrift puttet 
festudvalget ind under rubrikken .an
dre aktiviteter“ - men det bliver det ikke 
kedeligere af!
I det seneste år har vi haft mange for
skellige bands til festerne: Big time, Tin 
Tin og Hårtørrerne, Two Moon Junction, 
Screaming Blue samt Ram B. Jam.
For at festerne kan forløbe uden det helt 
store kaos, er vi ca. 20 medlemmer, som 
står for det praktiske som f.eks. at sælge 
øl, vand og vin samt rydde op efter 
festerne.
Har DU gode ideer til bands, eller har du 
lyst til atvære sammen med festlige folk, 
så er festudvalget noget for dig!
Nye medlemmer af festudvalget opta
ges efter den første fest i skoleåret: 
Introfesten i slutningen af august.

På festudvalgets vegne 
Anna 2.z

Gymle
Gymle er navnet på skolens forening for 
gamle elever. Dens formål er primært at 
formidle kontakten mellem skolens ele
ver efter studentereksamen.
Konkret sker dette først og fremmest via 
en årlig sammenkomst på skolen, der 
altid er fastlagt til fredag før efterårsfe
rien - i år 14. oktober 1994. Her startes 
ud med foreningens generalforsamling, 
der hvert år er et stort tilløbsstykke: 
formandens beretning, bestyrelsesvalg 
og ikke mindst det kolde fadøl sikrer den 
store interesse. Senere mødes man i 
kantinen til festmenu, underholdning 
og dans, men det primære er selvfølgelig 
snakke n om .de gode gamle dage“ og om 
livets genvordigheder.

Linoleumssnit: Bitten Jacobsen 2.y

27



Herudover udsender foreningen en .blå 
bog“, et lille skrift, hvori medlemmerne 
kan skrive om, hvad de laver nu, hvilket 
sammen med en medlemsliste giver god 
mulighed for at fastholde kontakten til 
de gamle klassekammerater.
I år laves der iøvrigt en speciel hverve
kampagne for at få fat i rigtig mange 10- 
års jubilarer. Hermed en kraftig opfor
dring til de første studenter fra AiH, 
årgang 1984, til at slutte op om årets 
GYMLE-fest. Kom selv, og forsøg at få 
kontakt til så mange af de andre som 
overhovedet muligt.
I øjeblikket har foreningen ca. 450 med
lemmer, og netop nu er størstedelen af 
studenterne årgang 1994 på vej ind i 
foreningen.
Så der er lagt op til et brag af en jubilæ
umsfest den 14. oktober!

Bestyrelsen 1993/94:

1984 Kim Hougaard, 
Nordborggade 16, 4.tv„ Århus 
- 86 14 55 40

1984 Søren Bendtsen, 
Fasanvej 5, Hinnerup 
- 86 98 55 15

1988 Peter Lorenzen, 
Kløvervej 33, 4.mf, Kolding 
- 75 50 49 37

1988 Lone Bojesen, 
Karlemosevej 41, 4.mf, Køge 
- 53 66 11 37

1989 Britt Ebert,
Helgolandsg. 5, st.th„ Ålborg 
- 98 10 10 39

1989 Anders Vejby S., 
Sankelmarksvej la,2.tv. Ålborg 
- 98 12 03 91

1990 Lene B. Nielsen, 
Aldersrovej 36, Århus N
- 86 10 16 96

1991 Bjarke Schønwand, 
Hasle Centervej 179, Århus 
- 86 19 87 23

1991 Jonas Andersen, 
Skovvejen 85,1, Århus 
- 86 19 87 23

1992 MadsToftum,
Rosdalsvej 42, vær.3, Viby J.
- 86 14 84 97

1992 Peter Mouritsen, 
Fuglesangsallé 69, Århus 
- 86 10 68 14

1993 Tinna Landgren, 
Saltholmsgade 2N,3.tv. Århus 
- 86 13 71 38

1993 Colin Søndergård, 
Bekkasinvej 16, Hinnerup 
- 86 91 23 50
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Morgensamlingerne
Morgensamlingsudvalget arbejdede i 
foråret 94 med at forny morgen
samlingerne på skolen. Målet var at åbne 
mulighed for variation, festlighed, debat 
oglignende, så morgen-samlingerne blev 
så vedkommende og engagerende som 
muligt for både elever og lærere.

Hjørnestenen i den nye struktur blev 
lagt i marts, da en såkaldt .redaktions
komité“ blev oprettet. Den består af både 
lærere og elever, og dens opgave er at 
modtage og koordinere indkomne for
slag, og sørge for, at de nødvendige med
delelser kan komme frem. Den skal ikke 
nødvendigvis selv stå for selve afviklin
gen af morgensamlingen, men være et 
.filter“ for indholdet. Redaktionen skal 
dog også være opsøgende og finde em
ner, synspunkter, underholdning og de
bat mm., som egner sig til det specielle 
morgensamlings-forum. Desuden skal 
den finde personer, evt. klasser, som vil 
stå for det praktiske.

Der har været mange interesserede hen
vendelser, så redaktionen har ikke mang
let stof.
I dette forår har vi, foruden forskellige 
interessante individuelle indslag, set l.z 
og 2,y give hver deres spændende og 
.personlige“ bud på en god morgen
samling, og elevrådet har været vært for 
en debat-morgensamling om rygning 
på skolen.

Vi har også med stor success prøvet at 
synge .morgensang“ hver dag i 10-fri- 
kvarteret i en uge , og et elev-morgen- 
samlings-band er blevet en drivende 
kraft bag fællessangene.

Der foregår en spændende udvikling af 
et vigtigt forum for livet og traditio
nerne på skolen: følg med hver onsdag 
kl. 10.40-11.00.

Morgensamlings- 
udvalget/Poul Rønnenfelt

Linoleumssnit: Kathrine McLean 3.x
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Juleafslutningen Skolebladet

Da det er vigtigt til stadighed på en skole 
såvel at forbedre gamle traditioner som at 
skabe nye, var vi nogle lærere, der i decem
ber måned forenede vore kræfter om at 
bringe fornyelse i juleafslutningen.

Det blev til det legendariske „Jørgens 
hjørne“, som løb af stabelen hver dag i den 
sidste uge før jul. Kantinen var smykket 
med tøjsnore, hvortil der med klemmer 
var fastgjort julesange på rødt og grønt 
papir. På et givet signal blev de hejst ned. så 
hver med sin stemme kunne synge med på 
'Højt fra træets grønne top,’ ‘Sikken vold
som trængsel og alarm,' 'Lad os klippe vore 
julehjerter sammen' - og hvad de nu hed
der allesammen. Og minsandten om det 
ikke lykkedes at få fastgjort arkene igen 
efter afsyngning. Det musikalske akkom
pagnement stod lærerbandet for, 
konferenciers var Bert Ernst, Esben 3y, 
Morten 2a og Christina 2u, der med im
provisationer krydrede de forskellige ind
slag, kulminerende i et forrygende jule
krybbespil den sidste dag.
Og så var der selvfølgelig juleføljetonen 
om Peter, der forsvandt sporløst for sin 
lille Signeblot - han var blevet væk i sko
lens luftkanalsystem, hvorfra han fik ind
blik i mange hemmeligheder, som den 
gamle skole gemmer på. 'Peters jule
hemmelighed' hed den fortsatte føljeton, 
de r fra dag til dag blev skre ve t vid ere på via 
lodtrækning mellem skolens klasser.

Aldrig har julestemningen været så høj, 
som da vi i år den 17. december ønskede 
hinanden en glædelig jul og et godt nytår. 
Så vi håber, der er blevet skabt en tradi
tion, som kan fortsættes - fornys og for
bedres!

Mogens Hertoft og Karin Esmann

Halkyon!?! Hvad i alverden betyder det?? 
Sådan spørger de fleste, når de ser et 
eksemplar af skolebladet på AiH. Ingen 
ved rigtigt, hvornår bladet oprindeligt 
opstod, eller hvorfor skolebladet hedder 
Halkyon. Sådan har det jo altid heddet... 
Skolebladet hedder stadig Halkyon, men 
det er også det eneste, der er som det 
altid har været. Halkyon fik ny redak
tion fra starten af skoleåret 1993-94, 
hvilket medførte en helt ny redaktionel 
linie. For at så mange elever som muligt 
kunne få mulighed for at læse bladet, 
måtte vi sætte oplaget op. De stigende 
omkostninger derved gjorde, at vi ikke 
længere kunne uddele bladet gratis. Og 
for at kunne tage penge for bladet skulle 
det forbedres både hvad gælder indhold 
og layout.
Halkyon koster nu 4 kr. pr. blad. Resten 
financieres af annoncører, så vi er øko
nomisk uafhængige af gymnasiet. I år 
bestod redaktionen af 8-10 elever, som 
med artikler, tegninger og billeder bi
drog til at fordoble oplaget og føre vores 
motto ud i livet: Halkyon - den nye 
generation!

Ida Relsted Iversen, 2.b

HALKYON
No. 4 ■ Mai 1994 ■ Frist 4 kr.

: Et møde med '
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Billeder fra studieture

2 . a
Ku’ det være bedre/Krans, koffein
piller & „kolde“ bajere.
Tre østrigske øl, en krøllet tjekkisk me
tro-billet og en håndfuld billeder er de 
eneste synlige beviser på 2. a’s studietur 
1994. Men til stadighed vil Wiens ex
centriske caféliv, Prags spirende forår og 
Berlins kuriøse mindesmærker være ind
prentet i de 28 joviale gymnasieelever 
og deres to eftergivende læreres bevidst
hed. Rejsen til Midteuropa var konfron
tationer med chokerende oplevelser, alt 
fra den midaldrende triste, skæggede 
.tissekone“ i Théresienstadt til 
indopersiske mongol-miniaturer på et 
slot, der vist nok var i bedste Jugend
stil“.

To af turens absolutte profiler var, ikke 
uventet, også turens ældste deltagere 
nemlig Leif og Alice. De styrede til tider 
turen med sikker hånd og bidrog dag 
efter dag, såvel bevidst som ubevidst, til 
klassens morskab. Smilene stivnede dog 
hver gang, Leif kom til kort, og dagens 
komprimerede program af den grund 
blev forlænget med flere mil. En eller 
anden burde give den dreng et kompas! 
Vi ankom en søndag morgen med et 
anseligt søvn behov og bare e n lidt større 
lever. Hjemme på sofaen totimersenere 
var det sidste minde en fugtig bøvs ogen 
underlig drøm. Kunne det være bedre?

2.a.
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Magical Mystery Tour '94:
2.b i Swansea og London.
Umiddelbart lød tre dages privat ind
kvartering i Wales som et helvede, men 
det skulle snart vise sig at være anderle
des. Selvfølgelig var enkelte uheldige 
med værterne, men langt de fleste havde 
en vildt fed tur. På trods af vores for
domme var vores walisere nogen af de 
sjoveste, mest gæstfrie og festlige men
nesker, vi har mødt. Turen var det hele 
værd!
London er ikke kun en beskidt by fyldt 
med gamle taxaer, røde busser og store 
diskoteker. Den rummer så meget, at vi 
ikke nåede halvdelen af det, vi gerne 

ville. Nogle valgte en fodboldkamp, an
dre en musical - og en shoppingtur på 
Oxford Street var obligatorisk.
Vi plukkede allesammen små dele af det 
store aktivitetstræ. Desværre var der 
ikke meget tid, men nok til at vi fik det 
fedt sammen.
2 uger senere besøgte vores walisiske 
værter Danmark - og boede privat hos 
os. Det var en hyggelig uge, hvor vi viste 
dem rundt i omegnen, og lavede en avis 
sammen med waliserne og de andre 
gæster fra Charlesville i Frankrig.
-Altialthardetværetenstoroplevelse!!

Sanne & Klaus, 2.b
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Charleville - Paris - Hadsten. 2u

Place Ducale. Charleville!
De første kommer i grupper på to og tre 
personer, og forholder sig relativt stille 
og rolige, men alligevel falder de tydeligt 
uden for hvad der er normalt i 
Charleville. De stiller sig ved foden af 
statuen af Charles de Gonzague, afven
tende. De begynder nu at komme i større, 
mere højrøstede grupper, og klokken 
21.30 er de samlet i en flok på 17 perso
ner. Der lyder fra flokken spredt tale i 
skiftende lydniveauer. Pludselig bryder 
hele flokken ud i sang, og de der passerer 
på dette tidspunkt kaster et skeptisk blik 
mod den syngende flok for så igen at gå 
videre. Sangen fortsætter, og styrken af 
sangen ereskalerendeogsynesatnærme 
sig et klimaks, da den brat bliver afbrudt 
af en mandsstemme: .Vil 1 nok være 
søde at dæmpe jer en smule“. Tonefal
det er bydende og autoritært, men alli
gevel lidt usikkert. Sangen dør ud med 
det samme, og flokken bevæger sig, med 
mandspersonen i front, væk fra Place 
Ducale, og fem minutter senere har stil
heden igen lagt sig over Place Ducale, 
kun afbrudt af posedamens klagesang. 
Paris: Place de Vosges. Den første reak
tion er ikke ekstatisk jubel, heller ikke 
glæde, men bioten afventende usikker
hed.

Forventningerne begynder langsomt at 
smuldre i takt med, at de bevæger sig ind 
mod pladsens midte, for selv om Place 
de Vosges er proportional med Place 
Ducale, og at de ydermere er bygget 
fulstændigt ens op, er det som om Place 
de Vosges mangler noget centralt. Må
ske er det, fordi det ikke er Charles 
Gonzague der står og troner på pladsens 
midte? Måske er det visheden om, at 
Paris' pulserende og kaotiske centrum 
ligger lige uden for de beskyttende byg
ninger, der omkranser pladsen? Eller 
måske er det bare fordi der ikke er den 
samme tidsløse stemning, som der var 
omkring Charleville ved nattetide?

Amtsgymnasiet i Hadsten den 22. marts, 
klokken er 13.45, og det er en typisk 
tirsdag, grå og kedelig. Over gymnasiet 
hænger en truende mørk himmel. En 
bus kører langsomt op da indkørslen for 
at standse midt på parkeringspladsen. 
Ud af bussen kommer de; de fleste af 
dem er trætte og udmattede, da de stiger 
ud af bussen. Langsomt går det op for 
dem, at de føler en glæde ved igen at stå 
på denne plads. Det er koldt og vådt, 
men alligevel føles det godt at stå der på 
pladsen i den silende tøsne; det føles 
trygt...

Troels 2u
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Provence/Barcelona tur-retur. 2x

Barcelona: mennesker en masse, trafik, 
totalt uegnet for køreskoleelever, larm og 
støj kontra provencalsk natur, roligt og en 
smule dovent provinsliv. Kontraster var 
der mange af på 2. x's studietur. En ople
velsesrig tur, som til overmål overgik vores 
hedeste forventninger.
Under temaet „kunst, mad og kultur" lod 
vi os forføre af såvel det sydfranske som 
det spanske og fik ikke mindst prøvet 
vores sprogkundskaber af. Nogle kom dog 
også ud for andre prøvelser, f.eks. at stå 
ansigt til ansigt med en flok „glubske" 
sigøjnerpiger eller at komme for sent til 
bussen og på egen hånd tage toget fra 
Calella til Barcelone for med held at finde 
klassekammeraterne...
De flester oplevelser fik klassen dog sam
men: Dali-museet i Figueras, den endnu 
ufuldendte domkirke La Sagrada Familia i 
Barcelone, vingiganten Torres, Les Baux- 
de-Provence, der er en borg beliggende i 
Les Alpilles omgivet af en typisk proven
calsk landsby og en storslået natur, La 
Camargue - et naturreservat med flamin
goer, vilde heste, tyre og sumpbævere!
Ud over de mere typiske seværdigheder 
oplevede 2.x også et rismuseum (!), en 
olivenproducent og for den ene halvdel af 
klassen, den spansktalende, blev det også 
til et universitetsbesøg i Barcelona, hvor 
en spanskforelæsning blev overværet sam
men med to af AiH's tidligere elever, Nanna 
og Anja.
Det var således ikke åndelig næring klas
sen manglende, men derimod videoen på 
hjemturen, som dog blev erstattet af dans 
i midtergangen, hvilket især Preben be
nyttede sig af!
Tak til Lone og Preben for en virkelig skøn 
tur. Efter den kan vi, 2.x, kun sige: „The 
future is murder“!!
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Berlin 2y

åh berlin - du sydende og spruttende 
kosmopolit. Som pommes fritten kastes 
i den kogende olie,konfronteres vi med 
dit pulsende hjerte.

Trods de fire år der er gået siden genfor
eningen, og de enorme økonomiske res
sourcer der er blevet brugt til udligning 
af de før så vidt forskeil ige samfundsfor
hold , bærer Berlin stadig et tydeligt præg 
af de 28 års totale adskillelse. Dette 
kommer bl.a. til udtryk i forskellen på de 
to bydeles boligstandard.

Fra en anonym elev forlyder det:
Jeg synes, at det bedste på turen var 
klassens sammenhold og forholdet til 
lærerne. Det var bare så sjovt hele tiden, 
og der var ingen der blev mobbet eller 
holdt udenfor, eller no'et. Besøget til 
ProletarischerMuseum står for mig, helt 
sikkert, som et af turens højdepunkter.

Ud fra disse udsagn vil vi konkludere, at 
2.y havde en aldeles fortræffelig studie
tur!!
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Sol. sigøjnere og seværdigheder. 2z 
Det var den uge i vinteren 1994, hvor 
terminsprøverne blev aflyst, og trafik
ken gik i stå på grund af det lunefulde 
danske snefald. Det var samtidig den 
uge, hvor 2.z. nød den sydeuropæiske 
forsommer i nutidensog antikkens Rom. 
Efter 28 timer i bussens kabine gik turen 
for de fleste direkte til første store højde
punkt: Fodboldkampen mellem Roma 
og Sampdoria på det olympiske stadion. 
Kampen ende 0-1, og selv om Forza 
Roma's rød-gule farver dominerede vo
res påklædning, var det en fantastisk 
oplevelse.
En af de første dage gik turen mod syd til 
Pompeii og vulkanen Vesuv. Pompeii er 
et flot eksempel på velbevaret og solid 
romersk arkitektur. Byen er godt beva
ret. fordi etaf Vesuvs udbrud lagde etlag 
af aske over gader og huse, der senere er 
gravet ud. Vi besteg også vulkanen med 
indfødt guide, og mætte af dagens ople
velser faldt samtlige elever i søvn på 
hjemturen til Rom.
I løbet af ugen så vi et bredt (temmelig 
bredt) udvalg af Roms kirker, hvor Peters- 

kirken nok var den største oplevelse 
(også selvom nogle af os blev bestjålet af 
sigøjnere i bybussen på vej til Vatikanet). 
Vi var også på Colosseum, hvor vi igen 
overværede sigøjnernes fingerfærdig
heder, der denne gang gik ud over et 
forvirretjapansk turistselskab. Hans Jør
gen bevarede det kølige overblik med 
sin schweizerkniv i tankerne.
Der blev også lejlighed til en dag hos en 
dansk vinbonde, der fortalte om oliven 
og vinproduktion. Dagen kulminerede 
med en vel arrangeret og hyggelig fro
kost på .vinslottets“ veranda.
Dette er kun udpluk af en tur fuld af 
gode oplevelser og glade minder; men 
det skal til sidst nævnes, at vi, ud over 
programmet, i løbet af ugen også stif
tede bekendtskab med en række hygge
lige restauranter, og nattelivet gik ud 
over pubber og barer, hvor der blev 
smagt på italienske specialiteter.
Det var en uge, vi aldrig vil glemme; den 
italienske hovedstad skal opleves og 
husk:
Alle veje fører til Rom!

På 2.z's vegne: Jens, Henrik og Martin.

Peterskirkens facade.
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Dansk-fransk udveksling

For første gang har vi i år kunnet gen
nemføre et fuldt udvekslingsprogram 
med Lycée Sévigné i Charleville.- 3g'erne 
i fransk på højt niveau, ialt 20 elever, 
besøgte i begyndelsen af november '93 
deres franske kammerater i en uge. De 
var privat indkvarteret og fulgte fransk- 
mændenes timer. Desuden deltog alle 
de unge i ekskursioner til Reims og Paris 
sammen med deres lærere, Mme Malezet 
og Mlle Rouvière samt undertegnede.
I forbindelse med partnership-projektet 

besøgte de franske elever så os i marts i 
år, og ud over arbejde med projektet og 
almindelig undervisning bød opholdet 
på udflugter til Århus og Skagen.
Udvekslingen har været overordentlig 
udbytterig, hvad angår såvel kundska
ber som venskaber, og kommunikatio
nen mellem Hadsten og Charleville hol
des fortsat flittigt vedlige, såvel elektro
nisk som mere privat.

KL&AG

Arthur Rimbaud
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Martin Hansen 2.z
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FRA SKOLENS DAGBOG 1993/94
1993.
August
Skolen starter.
Introduktionsarrangementer Ig.
3a ekskursion Sverige: White Water Rafting 
tur.

September
Besøg af gæstelærer fra Skt. Petersborg. 
Fodboldstævne Grena-Hadsten-Paderup.
Ix ekskursion Ravnsøhytten.
Iz ekskursion Vissinghytten.
3xyzBI ekskursion Bornholm.
2y3bxypå virksomhedsbesøg på Reklame
bureauet A5.
lg forældremøde.
lu ekskursion Tangeværket/Gudenåen.
Ib ekskursion Vadehavet/Højer/Tønder.
Pædagogisk dag.
2abS A og 2 uxyzS A eksku rsion til Gjelleru p- 
parken i Århus.

Oktober
la ekskursion Tangeværket.
ly ekskursion Tangeværket.
3a ekskursion København.
Designholdet på virksomhedsbesøg på 
Jydsk Telefon.
Gamle elevers fest/“GYMLE“.
2auxz3abxyz BI ekskursion Skejby Syge
hus.
Fællestime med „Yebo" - et lyddiasshow 
om musik og ungdomskultur i Afrika.

November
Besøg af elever og lærere fra Skovvang
skolen og Søndervangskolen i Hammel.
2y3bxy DE ekskursion København.
2ab SA ekskursion Hadsten Rådhus.
Besøg af elever fra Hadbjerg Skole, Had
sten Skole og Østervangskolen i Hadsten. 
Besøg af elever fra Randers Realskole.

3bxy FRB, 3abx FRB studietur til 
Charleville.la-lb-lx-ly-lz-2b-2x-2y-2q 
danskekskursion Hadsten Bio: „Det for
sømte Forår“.
Fællestime „Indisk Kulturkaravane" fra 
Tamil Nadu.
2abuxyz SA ekskursion til valgstedet på 
Hadsten Skole i forbindelse med 
kommunevalget.
2y og 2x besøg af Den rejsende Højskole i 
Svendborg vedr. træplantningsprojekt i 
Afrika.
Besøg af undervisningsdirektør Uffe 
Gravers Pedersen, Undervisningsministe
riet.

December
Besøg af elever og klasselærere fra Langå 
Skole.
Basketstævne for piger fra 2g og 3g. 
Fællestime: Rock Comics med „Rock Clock"- 
show om rockens historie.
3x-3y-3z ekskursion København.
Basketstævne for drenge fra 2g og 3g.
Besøg af elever og klasselærere fra Bakke
gårdsskolen i Trige.
Besøg af lO.kl. elever og klasselærere fra 
Søndervangskolen i Hammel.
Julehyggeaften.
Teatercafé.
Julevolley.
Juleafslutning.

1994
Januar
Forældrekonsultation lg, 2g og 3g.
Besøg af elever fra Præstemarkskolen, 
Rønbækskolen og Haldum-Hinnerup Sko
len.
Basketstævne for lg drenge.
Orienteringsmøde for kommende elever. 
Fællestime for 3g: „Den græske Komedie"
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V. docent, dr. phil. Ole Thomsen, Århus 
Universitet.
3g EØ ekskursion Coca-Cola/Dansk Su
permarked.
Basketstævne for piger.

Februar
Valgfagsorientering.
Basketsemifinalestævne piger fra 3g og 2q 
lu og 2x danskekskursion Hadsten Bio: 
„Sort Høst“.
lb-lx-ly-3a-3b-3x og 2g-klasserne dansk
ekskursion Hadsten Bio: „Åndernes Hus“. 
Film- og TV-holdet ekskursion til Saks 
Film.
2a studietur Wien, Prag, Berlin.
2b studietur Swansea og London.
2x Sydfrankrig/Nordspanien.
2y studietur Berlin.
2z studietur Rom.

Marts
Fællestime-, Ebbe Kløvedal Reich: „Findes 
der en dansk folkeånd?“
Fællestime for3gog 2HF: Rejse- og Studie
muligheder i udlandet v. Georg Harmsen. 
Ekskursion-, Biologiholdet til biogasanlæg i 
Vegger.
2u studietur Charleville.
Besøg af elever og lærere fra partner
skolerne i Charleville og Swansea.
Studieorienterende arrangement for 2g- 
3g-2HF.
Finalebasketstævne 3g piger.
2auxyz3bzbilledkunst ekskursion Randers 
Kunstmuseum.

April
2g SA ekskursion til Morgenavisen Jyl
lands-Posten.
Idrætmellemniveau-holdetekskursion/O- 
løb Hinnerup Skov, klatrevæggen i Ham
mel og O-løb i Marselisborg Skov.
Forårskoncert/Forårsudstilling.
Sidste skoledag 2HF.

2u-2zekskursion til Fysisk Institut og Steno 
Museet, Århus.
Fællestime for 2 MU v. Jørgen Emborg og 
Hans Ulrik.
lu skovprojekt.
ly ekskursion til Lilleåen.
2a inkursion - processkrivning.
3xyz Ge ekskursion til Århus Kommunale 
Værker.
2y inkursion fysik.
2q inkursion fysik.

Maj
Skriftlig HF-eksamen.
Sidste skoledag 3g.
Skriftlig studentereksamen 2g og 3g.
lu inkursion fysik.
Ix inkursion kemi.
Ix inkursion fysik.
Ib ekskursion til Århus.
Sidste skoledag Ig.
Danskopgave Ig.
Sidste skoledag 2g.
Skriftlige årsprøver Ig og 2g.
Mundtlig eksamen 2HF.
Mundtlig studentereksamen 1 g-2g-3g.

Juni
Mundtlig eksamen 2HF.
Mundtlig studentereksamen Ig, 2g og 3g.
Mundtlige årsprøver Ig og 2g.
Årsafslutning.
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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 mulighed forat 
søge tilskud i forskellige perioder udover 
1 måned (læs nærmere herom i vejlednin
gen). Den pris, som du selv skal betale 
(egenbetalingen), er 195 kr. pr. måned. 
Opkrævning og buskort sendes direkte fra 
Amtskommunen.
Ansøgningsskemaet kan afhentes på sko
lens kontor.

Bibliotek.
Skolen har et fuldt udbygget bibliotek til 
både læreres og elevers rådighed. I kan her 
f.eks. finde forskellige ordbøger, leksika, 
fag- og skønlitteratur samt tidsskrifter. 
Formålet med biblioteket er at støtte den 
daglige undervisning, herunder arbejdet 
med de skriftlige opgaver.
I kan enten sidde der og arbejde i rolige 
omgivelser i mellemtimerne - nær ved alle 
de bøger, I måtte få brug for, - eller fag- og 
skønlitteraturen kan lånes med hjem, dog 
højst i en måned ad gangen.
Biblioteket er åbent i skoletiden. Bibliote
karen vil være til stede på nærmere an
givne tidspunkter i ugens løb.

Bogudlevering.
Boginspektoradministrerer bogudlevering 
og aflevering i løbet af skoleåret. Henven
delse kan ske i boginspek-tors kontortid, 
dagligt mellem 9.00 -10.00.
Bøgerne er skolens ejendom og skal erstat
tes, hvis de ødelægges, mistes m.v. Husk at 
indbinde og skrive navn i bøgerne. Ordbø
ger og lommeregnere skal eleverne selv 
betale. Hvis de bestilles gennem skolen, 
udleveres disse på elevens første skoledag.

Faglige Organisationer.
Lærernes fagforening hedder: Gymnasie
skolens Lærerforening (GL).
Tillidsmand på skolen er Niels Just Mik
kelsen.
For gymnasieelever er der to organisatio
ner:
DGS (Danske Gymnasieelevers Sammen
slutning), som eleverne dels kan melde sig 
ind i individuelt, dels indmelde skolens 
elevråd ved en flertalsbeslutning.
GLO (Gymnasieelevernes Landsorganisa
tion), som eleverne kan melde sig ind i 
individuelt.

Ferieplan.
1994:
Sommerferie: 20/6-5/8
Efterårsferie: 17/10-21/10
Juleferie: 21/12-
1995:
Juleferie: -4/1
Vinterferie: 13/2-17/2
Påskeferie: 10/4-18/4
Sommerferie: 26/6-
St.Bededag: fredag d. 12/5
Kristi Himmelfartsdag: torsdag d. 25/5
Pinseferie: mandag d.5/6
(alle dage inkl.)

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

Forsømmelser.
I gymnasiet er der mødepligt. Det betyder, 
at man skal være til stede, hvis man ikke er 
forhindret af sygdom, som er den eneste 
gyldige grund til fravær.
Skolen skal ifølge gældende bestemmelser 
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føre nøje kontrol med elevernes forsøm
melser.
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.
Mange forsømmelser kan føre til, at man 
ikke får lov til at gå til eksamen. (Der er 
afsluttende eksamen i nogle fag allerede i 
Ig). Manglende aflevering af opgaver tæl
ler også som forsømmelser.
Forsømmer en elev i et sådant omfang, at 
skolen må nære betænkelighed over for 
elevens mulighed for at bestå eksamen, 
skal eleven først underrettes herom 
mundtligt af rektor. Fortsætter 
forsømmelserne alligevel, skal skolen give 
en sk riftlig advarsel om, at eleven ikke kan 
indstilles til eksamen, hvis forsømmelse rne 
fortsætter. Før den endelige tilmelding til 
eksamen skal lærerne på et lærer
forsamlingsmøde udtale sig om, hvorvidt 
elever, der har modtaget skriftlige advars
ler, skal indstilles til eksamen. Rektor træf
fer herefter afgørelse 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 fort
sætte i næste klasse.
Efter sygdom afleveres første dag eleven 
igen er i skole en seddel til kontoret, der 
angiver dag(e) og årsag.

Forældrekonsultation,
Der afholdes forældrekonsultation hvert 
år i januar måned.

Fritagelse for undervisning.
Tilladelse gives kun i ganske særlige 
tilfælde. Eventuelle anmodninger herom 
skal i god tid fremsættes skriftligt over for 
rektor. Ansøgningsblanket kan afhentes 
på kontoret.

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

Glemte sager.
Glemte sager/fundne sager bedes afleve
ret på kontoret.
Forespørgsel angående glemte sager rettes 
til kontoret.

Karaktergivning og prøver.
Der gives standpunktskarakterer (13-ska- 
laen) to gange i løbet af skoleåret (forår og 
efterår).
Desuden gives der årskarakterer ved sko
leårets slutning. I slutningen af lg og 2g 
holdes der årsprøver i de skriftlige fag 
samt mundtlig studentereksamen i de fag, 
der afsluttes i henholdsvis lg og 2g. Des
uden arrangeres mundtlige årsprøver, som 
kan være traditionel eksamens
forberedelse eller projekter. I 3g afholdes 
der terminsprøve i de skriftlige eksamens
fag: i dansk og i valgfagene på højt niveau. 
I maj-juni afholdes skriftlig og mundtlig 
studentereksamen med fremmede censo
rer.

Oprykning.
Ved hvert skoleårs slutning drøfter lærer
forsamlingen hver elevs standpunkt. Hvis 
dette giver anledning til betænkeligheder, 
vedtager lærerforsamlingen, hvilket råd 
man vil give eleven med henblik på næste 
skoleår, men spørgsmålet om oprykning 
eller ikke afgøres 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 denne 
dagligt, da den er et væsentligt element i 
den daglige kommunikation.
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Ringetider.

Mandag, tirsdag, torsdag, fredag.

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. 13.50 - 14.35
8. time kl. 14.40 - 

onsdag

15.25

1. time kl. 8.15 - 9.00
2. time kl. 9.05 - 9.50
3. time kl. 9.55 - 10.40
4. time kl. 11.00 - 11.45
5. time kl. 12.10 - 12.55
6. time kl. 13.00 - 13.45
7. time kl. 13.50 - 14.35
8. time kl. 14.40 - 15.25

Skolens Demokrati.
Elevrådet er elevernes indbyrdes sam
arbejdsorgan. Det vælger repræsentanter 
til andre udvalg på skolen og søger heri
gennem at få indflydelse. Dertil kommer, 
at eleverne i 2g og 3g skal høres i forbin
delse med skolens tilbud om valgfag.
Lærerforsamlingen har til opgave at drøfte 
den enkelte elevs standpunkt og vejlede 
eleven med hensyn til oprykning i næste 
klasse m.v. Alle lærere ved skolen er med
lem og kan udtale sig.
Når det drejer sig om tilmelding til eksa
men, er det dog alene klassens/holdets 
lærere, der har tale- og stemmeret.
Pædagogisk Råd består af alle lærere ansat 
ved skolen. Der vælges et forretningsud
valg bestående af formand, næstformand 
og sekretær. Pædagogisk Råd skal høres/ 
spørges om en række forhold, der gælder 
for skolen som helhed og afgive sin indstil- 
ling/meningom forsøgsundervisning, an

skaffelse af større inventargenstande, un
dervisningsmidler m.v. Endelig beslutter 
Pædagogisk Råd, inden for bekendtgørel
sens rammer, omfanget og arten af års
prøver, karaktergivning m.v.

Bestyrelsen består af: Borgmester Carl Jo
han Rasmussen (formand), amtsrådsmed
lem Peder Meyhoff, kommunalbestyrelses
repræsentant Egon Schou Hansen, foræl
drerepræsentant Poul Møller (næstfor
mand), forældrerepræsentant Evald Trang
bæk, valgt af bestyrelsen bankdirekør John 
Madsen, adjunkt Bente Langagergaard, ad- 
junkt Annette Rousing, teknisk- 
adminstrativt personalerepræsentant se
kretær Marianne Mark, elev Annika Skau 
Madsen og elev Mikkel Jespersen.
Bestyrelsens opgave er, efter indstilling fra 
rektor: at fastsætte det maksimale elevtal 
i klasserne, - at bestemme skolens fag
udbud, - at fastsætte skolens ferieplan, - at 
fastlægge skolens budget inden for den 
økonomiske ramme, som er fastlagt af 
amtsrådet. Herudoverskal bestyrelsen for
midle samarbejde mellem skole og hjem, 
medvirke ved løsningen af sociale opgaver 
i tilknytning til skolen, fastsætte skolens 
ordensregler samt medvirke ved byggesa
ger.

Sygdom.
Hvis en elev p.g.a. sygdom har måttet for
sømme undervisningen, skal hun/han den 
første skoledag efter forsømmelsen afle
vere en seddel med angivelse af sygdom
mens art og varighed på kontoret. Sedlen 
skal være underskrevet af foræld re/værge. 
Dog kan elever, der er fyldt 18 år, selv 
skrive under. Hvis sygdommen varer mere 
end 10 dage, kan der arrangeres syge- 
undervisning i hjemmet eller f.eks. på ho
spital. Hjemmet bedes i sådanne tilfælde 
underrette skolen så hurtigt som muligt, 
hvis man ønsker sygeundervisning.
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Hvis en elev lider af en sygdom, som spe
cielt er en hindring for at deltage i idræt, 
skal der afleveres en lægeattest herom til 
skolen. Særlig blanket til en sådan lægeat
test udleveres på kontoret.
Hvis det drejer sig om kortvarig sygdom, 
kan skolen fritage eleven for aktiv delta
gelse i idræt, uden at der afleveres lægeat
test, hvis en begrundet anmodning afleve
res 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 fritagelse fra idræt skal 
eleven overvære undervisningen for at 
høre de instrukser m.v., der gives.

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

Uddannelses- og erhvervsorientering.
I løbet af lg gives der kollektivt en indfø
ring i almen studieteknik, og der gives 
valgfagsorientering. I 2g gennemgås kol
lektivt dels generelle forhold i forbindelse 
med uddannelse og erhverv, dels økono
miske og sociale forhold i uddannelses
forløbet. 13g fortsætter den kollektive - og 
den individuelle - orientering om uddan

nelses- og erhvervsmuligheder, herunder 
bl.a. arbejdsmarkedsforhold, arbejdsløs
heds-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 repræsentanter fra diverse ud
dannelsessteder og erhverv. 3g'erne får 
desuden tilbud om at deltage i et „Åbent 
Hus“-arrangement, der foregår på 
uddannelsesstedet. Dette giver altså også 
en mulighed for at opleve atmosfæren på 
stedet.

Læsepædagog
Du kan henvende dig til skolens læse
pædagog for eksempel i hans ugentlige 
træffetid.
Læsepædagogen har sit hovedkvarter i 
danskdepotet 219 i hjemstavn 2.
Du kan få gode råd, hvis du synes, du har 
eller får læse-, stave- eller højtlæsnings
problemer.
Og du kan få det, som man kalder special
pædagogisk undervisning af kortere eller 
længere varighed.
Rådgivning og anden støtte er en frivillig 
sag. Som hovedregel er undervisningen 
individuel; hvis det er muligt, så foregår 
den i en mellemtime i dit skema.
Hvis du skal have dispensation i forbin
delse med eksamen, for eksempel i form af 
forlænget forberedelsestid, indlæsning af 
eksamenstekster eller lign., så sker det 
efter indstilling fra liesepædagogen.

SU.
For unge, der er fyldt 18 år, er der mulig
hed for at få støtte fra Statens Uddannelses
støtte. Man er støtteberettiget fra og med 
kvartalet efter det fyldte 18. år, dog afhæn
gig af forældrenes økonomiske forhold 
indtil måneden efter det fyldte 19. år.
Man bør være opmærksom på, at man 
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kun kan fà SU efter reglerne for hjemme
boende, selv om man er udeboende, når 
man er under 20 år og ikke har afsluttet 
sin første ungdomsuddannelse. Der kan 
dog gives dispensation, hvis f.eks. 
transportvejen mellem skole og foræl
drenes bopæl er over 20 km eller 
transporttiden overstiger 75 min.
Man må sørge for i god tid (et par måne
der før) at hente ansøgningsskema på 
skolens kontor, hvor man samtidig kan 
få udleveret brochuren, der gør rede for 
reglerne, der gælder for Statens 
Uddannelsesstøtte.

Skolen indsender ansøgninger hver 
mandag til Styrelsen for Statens 
Uddannelsesstøtte, og ekspeditionstiden 
vil herefter være ca. 4 uger.

Ugeinformation.
Hver fredag udgives en ugeinformation 
for den kommende uge. Uge
informationen, der ophænges på 
klassernes opslagstavler, indeholder in
formationerom arrangementer, skema
ændringer, lærerkurser, møder m.v. 
Husk at læse ugeinformationen hver 
uge.

Berit Lanther 3.y
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Arets 
studenter 

og HF'ere
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3a

Andersen, Frans Nørgaard 
Tåstrupvej 18. 8370 Hadsten

86-914237 Ludvigsen, Anne Marie 
Saturnvej 13. 8370 Hadsten

86-981775

Andersen. Kim Skovrup 
Rønvangen 41, 8382 Hinnerup

86-988586 Michaelsen, Katrine
Hjortevej 51. 8382 Hinnerup

86-987373

Blichfeldt Nikolaj Vendelbo 
Vellewej 6. 8870 Langå

86-461768 Nielsen, Karen Bacher 
Uranusvej 20. 8370 Hadsten

86-915210

Eriksen, Heidi
Århusvej 62, 8382 Hinnerup

86-986362 Nielsen, Line Holm 
Dalstrøget 4. 8450 Hammel

86-963002

Esbensen, Tina Jeanette;
Toftevænget 56.1. 8370 Hadsten

Nielsen, Rasmus Thorbjørn 86-911742
Møllebakken 19, 8382 Hinnerup

Hansen, Tina
Rådyrvej 15, 8382 Hinnerup

86-986549 Overgaard-Jensen, Marianne 
Saturnvej 11. 8370 Hadsten

86-982327

Horn. Henriette
Postvej 39, 8382 Hinnerup

86-986422 Pedersen, Steffen
Skyttevej 5, 8450 Hammel

86-962455

Jespersen, Helle 86-914739
H.C.Andersens Vej 3, 8370 Hadsten

Thune-Stephensen. Line 86-988325
Møllebakken 47, 8382 Hinnerup

Lassen. Marie-Louise Tandrup 
Frejasvej 4. 8370 Hadsten

86-980169 Sigurdsson. Hlynur 86-983672
Egon Møller. Tjørnevej 5, 8370 Hadsten
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3b

Andersen, Mia Krogh 
Howej 7.8382 Hinnerup

86-987583

Birkebæk, Christina A.
Dalstrøget 40, 8450 Hammel

86-963309

Bonde, Ann-Britt Dalby ;
Mølagervej 41, 8382 Hinnerup

-

Buttle, Lise Elkjær 
Ådalen 10, 8370 Hadsten

86-914547

Christensen, Mette Lund 
Hjaltesvej 11,8370 Hadsten

86-983352

Huus, Tanja Meiner 
Islandsvej 38, 8370 Hadsten

89-606156

Jensen. Karin Møller 
Tjørnevej 6. 8382 Hinnerup

86-986070

Jensen. Mette 86-987871
Kildevangen 10, 8382 Hinnerup

Knop. Karin 86-980439
Hadbjergvej 18 GII. 8370 Hadsten

Lauridsen, Camilla Rechnitzer 
Rådyrvej 9, 8382 Hinnerup

86-985427

Madsen, Annika Skau
Rønvangen 25, 8382 Hinnerup

86-986205

Madsen, Sofie Ladefoged 
Storegade 16. 8382 Hinnerup

86-911451

Mørk, Anne
Vittenvej 47, 8382 Hinnerup

86-986281

Nielsen, Iben Rask Bro 
Sallvej 165. 8450 Hammel

86-962174

Nørskov, Randi Juul 86-963022
Søby Kirkevej 27. 8450 Hammel

Oue, Maja Tarp 86-983156
Ellemosevej 29, Al, 8370 Hadsten

Rasmussen. Anette Juhl 
Mejlbyvej 22 A, 8370 Hadsten

86-989026

Skau, Christina Nordstrøm
Svinget 93, st.. 8382 Hinnerup

86-986939

Vinther, Anne-Mette 
Poppelvej 3 A. 8370 Hadsten

86-982200
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3x

Andersen, Jens Peter Bruno 86-461510
Højvej 9, 8870 Langå

Balle. Susie Agerholm 86-981909
Howej 1A. 8370 Hadsten

Blicher. Jakob Udby 86-911318
Herredsvej 31. 8382 Hinnerup

Brejnholt Hannah Morrison 86-445179
Hammelvej 143. 8870 Langå

Christensen, Ulla 86-966352
Vestermarksvej 80, 8881 Thorsø

Dradrach, Tina 86-981881
Vermundsvej 60. 8370 Hadsten

Finn-Kelcey, Mark 86-985095
Bakken 46, 8382 Hinnerup

Hansen, Anja Krogh Svane 86-981587
Overgårdsvej 10. 8370 Hadsten

Hansen, Søren Toft 
Hjaltesvej 45,8370 Hadsten

Jeppesen, Lise
Sverigesvej 36, 8370 Hadsten

86-980897

86-981026

Kornmaaler, Michael Frank 86-983374
Marsvej 6, 8370 Hadsten

Lund, Kristian Pødenphant 86-987837
Kildevangen 43, 8382 Hinnerup

Me Lean, Katherine Ann 86-445208
Hammelvej 139, 8870 Langå

Mikkelsen. Helle Kjellerup 86-961439
Jægervej 50, 8450 Hammel

Møller, Anne Mette Torsbjerg 86-969805
Mosevænget 17. 8450 Hammel

Nielsen, Keld Gyldensten 86-914332
Tåstrupvej 38, 8370 Hadsten

Nielsen-Englyst, Linda 86-985122
Århusvej 80, 8382 Hinnerup

Nørgaard, Elisabeth 86-985209
Herredsvej 5, 8382 Hinnerup

Schou, Benny Winther 86-963785
Sønder Alle 30. 8450 Hammel

Schøler, Frederik 86-982317
Kirkevej 3, 8370 Hadsten

Sørensen, Peter Skou 86-981801
Norgesvej 64, 8370 Hadsten

Thillemann, Martin Muncholm 86-277733
Bekkasinvej 10, 8270 Højbjerg

Tousgaard, Troel 86-983331
Siriusvej 14, 8370 Hadsten

Troelsen, Trine Haahr 86-985898
Rørsangervej 6, 8382 Hinnerup

Solorzano, Juan Manuel 86-982467
Fam. Mikkelsen, Merkurvej 8,8370 Hadsten
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3y
Andersen, Morten 86-969045
Teglvænget 10. 8450 Hammel

Bojesen, Bo Lindhardt 86-914020
Tåstrupvej 10. 8370 Hadsten

Ejlersen, Linda 86-988317
Fusagervej 33, 8382 Hinnerup

Flodin, Michael Rino 86-914640
Drosselvej 5, 8370 Hadsten

Lanther, Berit
Langskovvej 33. 8370 Hadsten

Madsen, Peter
Rådyrvej 20, 8382 Hinnerup

Nielsen, Marianne Stougaard
Erslewej 75, 8370 Hadsten

86-914796

86-987739

86-980573

Olesen, Jesper Blegvad 
Dr.Larsens Vej 54. 8370 Hadsten

86-983109

Grosen.Mette N. 86-914406
Bavnehøjvej 132, 8370 Hadsten

Hansen, Thomas Kryger 
Svalevej 2, 8370 Hadsten

86-914754

Hasager, Anne-Marie 
Riisbakken 26. 8382 Hinnerup

86-987716

Holtz, Simon Herken 
Vegavej 10. 8382 Hinnerup

86-985624

Jensen. Susan Arent 
Fusagervej 2, 8382 Hinnerup

86-912139

Jensen, Tim Trækjær 
Ellemosevej 15, 8370 Hadsten

86-983242

Jensen, Torben Bo 
Uffesvej 1,8370 Hadsten

86-982194

Krogh, Pernelle 
Solbakken 40. 8450 Hammel

86-963737

Pedersen, Jens Schou Rønnow 
Postvej 3. 8382 Hinnerup

Pedersen. Tina
Solkærvej 3, 8382 Hinnerup

Schønwandt, Esben Vinding 
Kløvervej 9, 8382 Hinnerup

Strømkjær, Martin

86-987308

86-987121

86-987882

Vestervangsvej 68. 8450 Hammel
86-963357

Thaysen. Lone Katrine 86-986456
Rønvangen 98, 8382 Hinnerup

Toftum, Maria Højberg 86-985693
Toftegårdsvej 6, 8382 Hinnerup

Tøttrup, David 86-982627
Bøgevej 4,8370 Hadsten

Zachrison, Caroline 86-914829
Siøvej 43. 8370 Hadsten
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Eriksen, Christina 86-987474
Riisbakken 3, 8382 Hinnerup

Halse, Lars Ødum 86-461313
Rubjergparken 22. 8870 Langå

Haunsø. Pernille Christiane 86-914385
Tàstrupvej 33, 8370 Hadsten

Heegaard, Malene 86-982007
Ranunkelvej 9,8370 Hadsten

Hilligsøe. Charlotte 86-963622
Solbakken 36. 8450 Hammel

Hylgaard. Thomas 86-982008
Bjarkesvej 4, 8370 Eladsten

Jakobsen, Louise Rankenberg 86-982181
Hjaltesvej 3.8370 Hadsten

Jensen, Kristen Engelbrecht 86-986313
Vittenvej 16. 8382 Hinnerup

Jensen, Morten Dail 86-980920
Kløvermarksvej 22, 8370 Hadsten

Jeppesen. Carsten Henrik 86-988502
Rønvangen 146, 8382 Hinnerup

Juel. Per Hansen 86-988442
Tranevej 44, 8382 Hinnerup

Kolbe. Nikolaj 86-912005
Nørreskowej 21, 2.tv„ 8382 Hinnerup

Kristensen, Berit 86-961678
Vestagervej 100, 8450 Hammel

Kristiansen, Daniel Dørken 86-911377
Rønvangen 188, 8382 Hinnerup

Kristiansen, Tina Hald 
Norgesvej 41.8370 Hadsten

86-982306

Larsen, Jesper
Ødumvej 16. 8370 Hadsten

86-989452

Mogensen, Mette
Rubjergvej 4, 8870 Langå

86-461135

Nielsen, Christina Gørlev
Tranevej 20, 8382 Hinnerup

86-987726

Olsen, Anders Kåre 
Rønvangen 73, 8382 Hinnerup

86-911748

Pallesen, Benedikte Dahlerup 
Norgesvej 63,8370 Hadsten

86-980232

Pedersen, Anette
Norgesvej 66, 8370 Hadsten

86-980172

Pedersen, Kirsten Erhardt 
Langskovvej 21, 8370 Hadsten

86-914460

Rengtved. Pia
Skovvej 2.8370 Hadsten

86-981537

Skou, Kasper 
Søvej 3. 8870 Langå

86-462505

Tranberg, Gitte 
Hadstenvej 30. 8370 Hadsten

86-980501

Wester, Dorte
Skovalle 11. 8870 Langå

86-462181
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Andersen, Morten Krogh 
Vittenvej 26. 8382 Hinnerup

86-910070 Jensen, Jesper Skou 86-983460
Norgesvej 43, 8370 Hadsten

Bach,Jacob
Villavej 54. 8870 Langå

86-462007 Jørgensen, Lone 86-277135
Oddervej 74 vær. 5, 8270 Højbjerg

Bakkestrøm, Bernt
Glæsborgvej 2, 8450 Hammel

86-960193 Larsen, Erik Holland 86-981486
Vermundsvej 37. 8370 Hadsten

Binder, Heidi Hoffmann 86-447470
Athenevej 95. Paderup, 8900 Randers

Nielsen. Per 86-914596
B.s.ingemanns Vej 10, 8370 Hadsten

Hedehus, Nils 86-185389
Samsøgade 30, 4,mf„ 8000 Århus C

Nielsen, Rene Barner Raaberg 86-914891
Smedebakken 40, 8370 Hadsten

Hellstern-Nielsen, Lene Bjerner 86-185389
Samsøgade 30, 4,mf„ 8000 Århus C
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SA Stig Præst Andersen, 
Fysik/kemi/matematik/naturfag

MB Mathilde Bang, 
Biologi/teknikfag

TB Tove Birgitte Johannessen Barrett, 
Musik/billedku nst

CB Hans Christian Birkeland, 
Materna tik/fysik/ naturfag

RB Ruth Damsgård Bluhm, 
Kemi/fysik/studievejleder

AB Anders Sørensen Brok, 
Tysk/idræt
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BC Jeppe Bo Christensen,
Engelsk/fransk

KC Kirsten Lundtoft Christensen, 
Tysk/fransk

JC Jørgen Christiansen, 
Samf/historie/rektor

BE Bert Rainer Ernst, 
Historie/ tysk

PF Poul Frandsen, 
Samf/historie/studievejleder

AF Anita Frisch, 
Engelsk/oldtidskundskab
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AG Anders Grøftehauge, 
Fransk/dansk

JH Jan Hesselvig Hagelskjær, 
Matematik/fysikÅemi

MH Mogens Hertoft, 
Dansk/idræt/læsepædagog

BH Bente Tjerrild Hansen, 
Biologi

AJ Alice Marianne Jacobsen, 
Tyslc/idræt

BJ Bente Jakobsen, 
Matematik/fysik
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LJ Lone Janderup Jensen, 
Fransk/latin/spansk

PV Preben Veber Jensen, 
Biologi/geografi

SJ Susanne Rosen Johansen, WJ Willy Johnsen, 
Mat./fysik/ naturfag/datavejl.

vi

J0 Preben Overgaard Jørgensen, 
Fransk/spansk

JJ Jytte Jæpelt, 
Billedkunst
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KK Karin Esmann Knudsen, 
Dansk/musik/drama

LK Lise-Lotte Kring, 
Engelsk/billedkunst/design

AK Annelise Kristensen, 
Engelsk/spansk

LS Leif Søgaard Kristensen, 
Tysk/dansk/boginspektor

SK Søren Kronvang, 
Tysk/dansk

KH Karen Kruse-Hansen, 
Dansk/historie
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BL Bente Langagergaard, 
Musik/dansk

LB Lars Bluhme Larsen, 
Historie/engelsk/inspektor

PL Peter Lindhardt, 
Fysik/kemi

KL Kirsten Løvschal, 
Fransk/idræt

BM Bente Rose Madsen, 
Matematik/datalogi

HM Hans Jørgen Madsen, 
Biologi/geografi
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NM Niels Just Mikkelsen, 
Fysik/matematik/na turfag

SM Svend Moller, 
Historie/geografi

AN Axel Agesen Nielsen, 
Dansk/historie

DN Dennis Nielsen, 
Fys./naturfag/tek.fag/boginspektor

JN John Palm Nielsen, 
Historie/idræt

KN Karen Marie Nielsen, 
Historie/idræt/studievejleder
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UN Ulla Berndt Nøhr, 
Kemi/fysik/erhvervsøk.

Pi Pernille Pind, 
Ma tematik/fysik

AR Annette Wigant Rousing, 
Engelsk/dansk

PR Poul Mikael Rønnenfelt, 
Musik/dansk

OS Ole Schmidt, 
Fysik/matematik/idræt

ET Ellen Johanne Tandrup, 
Religion/dansk.
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St Ellen Margrethe Straarup, 
Engelsk/musik

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

datavejleder

BT Bente Hougaard Tinten, 
Engelsk/relgion

KT Kenneth Kristensen Tollund, 
Fys./natfag/mat/inspek.

MW Mette Elisabeth Weisberg, 
Eng./dansk/film & TV-kundskab
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AW Anette Wickings, 
Engelsk/oldtidskunskab

EJ Else Marie Jacobsen, 
Rengøringleder

PJ Poul Jensen, 
Pedelmedhjælper

MM Marianne Mark, 
Sekretær

EM Else Marie Matthiesen,
Sekretær

PP Poul Erik Poulsen, 
Skolebetjent

62



ES Elina Schmidt, 
Kantineleder

KS Karen Skals, 
Sekretær

BS Britta Sønnichsen 
Køkkenmedhjælp

Desuden har Bente Rode været ansat på biblioteket og Klaus Frisman har været vikar 
i Anette Wickings' orlov.
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Adresseliste. Lærere

SA Stig Præst Andersen
Ulstrupvej 36, Sdr. Onsild, 9500 Hobro

98-544098

MB Mathilde Bang
Abildgade 36, II th„ 8200 Århus N

86-101107

TB Tove Birgitte Johannessen Barrett 
Falkevej 6, 8210 Århus V

86-103535

CB Hans Christian Birkeland 
Topasdalen 1, 8900 Randers

86-401574

RB Ruth Damsgård Bluhm 
Vibevænget 4, Herskind, 8464 Galten

86-954407

AB Anders Sørensen Brok 
Ringshøj 16, 8382 Hinnerup

86-986712

BC Jeppe Bo Christensen 
Hjaltesvej 24, 8370 Hadsten

86-915213

KC Kirsten Lundtoft Christensen 
Christiansminde 11, 8541 Skødstrup

86-993786

JC Jørgen Christiansen 
Skovbrynet 32, 8000 Århus C

86-110338

BE Bert Rainer Ernst 
Solbakken 13, 8240 Risskov

86-178271

PF Poul Frandsen
Solbakken 22, 8240 Risskov

86-173638

AF Anita Frisch
Hovmarksvej 166, Stensballe, 8700 Horsens

75-658029

KF Klaus Frisman
Stationsvej 45, 8981 Spentrup

86-477015

AG Anders Grøftehauge 
Tinghøjvej 8, 8370 Hadsten

86-981842
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JH Jan Hesselvig Hagelskjær 
Skæring Skolevej 261, 8250 Egà

86-225910

BH Bente Tjerrild Hansen 
Kildehøjen 160, 8240 Risskov

86-210210

MH Mogens Hertoft 
Hroarsvej 4, 8370 Hadsten

86-981858

AJ Alice Marianne Jacobsen 
Solsortevej 16, 8210 Århus V

86-158792

BJ Bente Jakobsen
Rougsøvej 6, Vorup, 8900 Randers

86-436330

LJ Lone Janderup Jensen 
Storkevej 25, 8382 Hinnerup

86-911662

PV Preben Veber Jensen
Cort Adlersgade 10., 8200 Århus N

86-101211

SJ Susanne Rosen Johansen 
Fynsgade 26, 3.sal, 8000 Århus C

86-181060

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

86-187102

JJ Jytte Jæpelt 
Monradsvej 10, 8260 Viby J

86-114033

Jø Preben Overgaard Jørgensen 
Overdrevet 20, 8382 Hinnerup

86-911120

KK Karin Esmann Knudsen 
Vissingvej 33, 8370 Hadsten

86-983420

LK Lise-Lotte Kring 
Vibevej 6, 8240 Risskov

86-178808

AK Annelise Kristensen
Ndr. Strandvej 54, 8240 Risskov

86-176340

LS Leif Søgaard Kristensen 
Holmkærvej 38, 8380 Trige

86-230547
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SK Søren Kronvang 
Præstehaven 39, 8210 Århus V

86-154403

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

BL Bente Langagergaard 
Klitrosevej 11, 8200 Arhus N

LB Lars Bluhme Larsen 
Overdrevet 16, 8382 Hinnerup

PL Peter Lindhardt
Anemonevej 1, 8370 Hadsten

KL Kirsten Løvschal
Engvej 19B, 8370 Hadsten

BM Bente Rose Madsen
Baldrianvej 39, 8240 Risskov

86-102014

86-166526

86-911447

86-983262

86-980798

86-177930

HM Hans Jørgen Madsen
Islandsvej 26, 8370 Hadsten

NM Niels Just Mikkelsen
Jægervej 50, 8450 Hammel

SM Svend Møller
Havrevej 24, 8464 Galten

AN Axel Agesen Nielsen
Jemaldervej 40, Søften, 8382 Hinnerup

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

JN John Palm Nielsen
Bøgehaven 31, 8370 Hadsten

KN Karen Marie Nielsen
Æbleparken 17, 8370 Hadsten

UN Ulla Bemdt Nøhr
Håndværkervej 44, 8600 Silkeborg

86-983484

86-961439

86-946257

86-912082

86-185494

86-915269

86-980905

86-805702
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Pi Pernille Pind
Grenåvej 664 C, 8541 Skødstrup

86-993951

AR Annette Wigant Rousing 
Maden 8, 8210 Arhus V

86-150047

PR Poul Mikael Rønnenfelt 
Lollandsgade 36, 8000 Århus C

86-195241

OS Ole Schmidt
Ellemarksvej 9, 8000 Århus C

86-117627

St Ellen Margrethe Sanderød Straarup 
Rosenvangs Alle 206 B, 2.th„ 8270 Højbjerg

86-274145

ET Ellen Johanne Tandrup 
Frejasvej 4, 8370 Hadsten

86-980169

PT Poul Tang
Overdrevet 22, 8382 Hinnerup

86-912440

BT Bente Hougaard Tinten
Søren Møllersgade 9B, 2.th„ 8900 Randers

86-405876

KT Kenneth Kristensen Tollund 
Skolegade 25, 8000 Århus C 
(Havagervej 12, Skæring)

86-227355

MW Mette Elisabeth Weisberg 
Sønder Alle 5, 8000 Århus C

86-130062

Wi Merete Wiberg
Tornhøjvej 91, Stautrup, 8260 Viby

86-289620

AW Anette Wickings 
Pilevej 5, 8370 Hadsten

86-982202
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Adresseliste. Teknisk-administrativt personale.

EJ Else Marie Jacobsen, rengøring 
Marsvej 11, 8370 Hadsten.

PJ Poul Jensen, pedelmedhjælper 
Elmevej 7, 8543 Hornslet.

MM Marianne Mark, sekretær 
Skowangsvej 10, 8370 Hadsten

Else Marie Matthiesen
Samsøvej 14, 8382 Hinnerup

PP Poul Erik Poulsen, skolebetjent 
Ellemosevej 30, 8370 Hadsten

ES Elina Smidt, kantineleder 
Ådalen 13, Selling, 8370 Hadsten

KS Karen Skals, sekretær
Lyrevej 9, 89 Randers

BS Britta Sønnichsen
Bøgehaven 5, 8370 Hadsten

86-981747

86-995217

86-981700

86-987634

86-981975

86-914764

86-410081

86-982171

Rengøringspersonale.

Jonna Dradrach
Else Marie Jakobsen
Maja Jensen
Jonna Madsen 
Inge Sørensen 
Lise Sørensen 
Tove Sørensen
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B - Bibliotek
L - Lærerværelse
S - Studievejledning
M - Musik
F - Formning (under musik)

Grundplan
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