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Velkommen til Amtsgymnasiet i Hadsten

Med dette årsskrift vil jeg gerne byde dig velkommen til Amtsgymnasiet i Hadsten - 
velkommen til tre forhåbentligt spændende og lærerige år.

På skolen er vi til daglig 500 elever fordelt på 19 gymnasieklasser og 1 Erhvervs-HF- 
klasse, 55 lærere samt 13 teknisk-administrativt personale. Eleverne kommer for
trinsvis fra de fire kommuner Hinnerup, Hadsten, Hammel samt Langå, som vi er det 
lokale gymnasium for.

Vi er en mellemstor skole, men lægger stor vægt på, at vi i dagligdagen fungerer som 
en lille skole, hvor vi ikke er fremmede for hinanden.

Allerede nu skal det understreges, at det naturligvis også er meget op til dig selv, hvad 
du får ud af de tre år i gymnasiet. Jeg håber, at du møder op med nysgerrighed, lyst 
til at lære, antennerne slået ud - samt en god portion ansvarlighed og flid. Samtidig 
håber jeg, at du vil engagere dig i aktiviteterne uden for almindelig skoletid - og 
dermed bidrage til at bibeholde og videreudvikle de gode traditioner, som vi har på 
Amtsgymnasiet i Hadsten.

Du vil i årsskriftet kunne finde en lang række praktiske oplysninger, som forhåbent
ligt vil gøre starten i Ig mere overskuelig for dig. Men er du i tvivl om noget, er du altid 
meget velkommen til at spørge.

Til slut kan jeg oplyse, at skolen ¡starten af Ig laver et særligt introduktionsprogram, 
som bl.a. indeholder en faglig ekskursion i tilknytning til undervisningen, en 
introduktionsfest i slutningen af august samt et forældre møde for de enkelte Ig- 
klasser.

Hver klasse har en klasselærer, som arbejder sammen med studievejlederne for at 
give den enkelte elev en god start på gymnasietilværelsen - så vi er klar til og glæder 
os til at modtage dig tirsdag d. 8. august kl. 9.15.
Endnu engang velkommen til tre gode år på AiH.

Jørgen Christiansen
Rektor
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Velkomst fra elevrådet

Skoleåret 1994-95 har i elevrådsregi 
været fyldt med såvel positive som nega
tive oplevelser, der alle hår været med til 
at forme det lille, men iderige elevråd, 
som ved skoleårets slutning bestod af 13 
personer - flest fra 2g årgangen.
I efteråretvarder arrangereten elevråds
hyttetur, som efterhånden er blevet et 
obligatorisk indslag i skoleårets start. 
Derudover har der været repræsentan
ter på de fleste stormøder i GLO og DGS, 
hvilket er en vigtig kilde til inspiration 
og udveksling af elevrådserfaring med 
gymnasielever fra hele landet.
På selve skolen har der været afholdt 
elevrådsmøde i spisefrikvarteret hver 
tirsdag, bl.a. for at sikre en god kommu
nikation elevrådsmedlemmerne imel
lem. Fra elevside er der to repræsentan
ter i skolebestyrelsen og repræsentanter 
i diverse udvalg og arbejdsgrupper.
I det hele taget er der en positiv udvik
ling igang - både med hensyn til elev
rådets engagement og dets indflydelses

muligheder. Dårligere står det til med 
skolens øvrige elevers interesse, men 
dette er en af målsætningerne forskole
året 1995-96 - en øget respekt for elev
rådet og dets arbejde!!

Derfor håber elevrådet selvfølgelig på 
stor opbakning fra de kommende lg'ere 
og venter at se mange elever med mod 
på at gøre et stykke arbejde i elevrådet. 
At være i elevrådet er ikke kun at bruge 
tid og kræfter på at styrke elev
demokratiet, det er også hyggeligt sam
vær med andre elever, mulighed for at 
komme til stormøder og møde andre 
gymnasielever og lære demokratiets pro
cesser at kende.
Husk:
Elevrådet er din mulighed for indfly
delse på din hverdag på gymnasiet de 
næste tre år!!
Vel mødt.

På elevrådets vegne, 
Nette Møller-Nielsen ly

Collage, Anders Bergstrøm Rasmussen, 3z

4



Benyttelse af EDB ved skriftlig studentereksamen 1995
Der er i år åbnet formel mulighed for, at 
skolerne kan tillade eleverne at benytte 
EDB til eksamen i fagene dansk, sam
fundsfag, fremmedsprog og biologi. I 
praksis afleverer en stor del af eleverne 
deres opgaver på PC i deres tre gym
nasieår, og det har givet disse elever et 
stort handicap ved eksamen, hvor de 
måske for første gang i gymnasietiden 
skal prøve at skrive en opgave ind i 
hånden.
Selvom ordningen giver en lang række 
såvel tekniske som økonomiske proble
mer, har vi på Amtsgymnasiet i Hadsten 
valgt at prioritere denne eksamensform 
meget højt, og vi har derfor som et af de 
få gymnasier i amtet tilbudt alle elever 
mulighed for at benytte EDB til eksa
men.
Eleverne havde mulighed for enten at 
medbringe egen maskine eller låne en af 
skolens maskiner. Da skolen imidlertid 
kun råder over 25 PCere, blev der ved 
lodtrækning valgt 5 elever fra, som måtte 
gå op til eksamen på normale vilkår. Alt 
i alt anvendte over 45 elever fra 2 og 3g 
PC til studentereksamen.
I praksis blev eleverne delt op i klasse
værelser, hvor der sad 9 elever i hvert 
lokale og skrev. Eleverne fik lov at skrive 

i det tekstbehandlingsprogram, som de 
kendte hjemmefra, og uden for 
eksamenslokalet var opstillet en række 
laserprintere, som blev brugt til at ud
skrive opgaverne. I dansk stil, samfunds
fag og biologi var det tilladt at bruge 
stavekontrol, mens denne mulighed var 
taget væk i eksamenerne i fremmed
sprog.
Erfaringerne fra elevside var meget po
sitive: de fik et pænt resultat ud af deres 
opgave, de følte de havde bedre overblik 
over opgaven, og rettelser var meget 
lettere at foretage end hvis de arbejdede 
på papir. I evalueringen har vi ikke hørt 
om negative erfaringer, men det kan 
tænkes at støjniveauet er lidt højere i 
EDB-lokalerne. Herudover vil et even
tuelt maskinsammenbrud selvfølgelig 
give eleverne ringe betingelser.
I de kommende år er linien klar: EDB 
skal involveres i flere aspekter af skolens 
liv, og flere og flere elever vil anvende PC 
til eksamen. Amtsgymnasiet i Hadsten 
er indstillet på at følge denne linie op og 
sørge for, at eleverne får optimale vilkår 
i forbindelse med denne eksamensform.

Willy Johnsen og Poul Tang
Datavejledere
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Hvad sker der i klasseværelset?

Som led i det pædagogiske udviklingsar
bejde på skole havde vi i april besøg af 
lektor Inge Heise, som har gennemført 
et forskningsprojekt på 12 forskellige 
skoler i hele landet. Focus i undersøgel
sen har været elevernes adfærd i under
visningen, og Inge Heise har bl.a. stillet 
følgende spørgsmål:
Er de r forskel på provins og storby, er de r 
forskel på drenge og pigers adfærd, er 
der forskel inden for forskellige fag, og 
er der forskel på mandlige og kvindlige 
læreres undervisning?
Inge Heise's oplæg gav svarene på disse 
spørgsmål - ud fra overværelse af 193 
timer i Ig - og samtidig var dette optak
ten til en spændende pædagogisk debat 
- et område, som vi på skolen vil priori
tere højt.
.Der er en fin faglighed i undervisnin
gen, og der er en venlig tone og åbenhed 
mellem de fleste klassers lærere og ele
ver“, men der er forskelle rundt omkring 
i landet. Tolerancen hos eleverne er 
størst i provinsen.
Timerne fungerer bedst - .de lysende 
timer“ - når læreren bringer hele sin 
personlighed ind i klasselokalet og er 
med til at skabe en stemning af fælles
skab.
.Drengene taget ordet, pigerne venter 
til de får det. Pigerne skriver ned og 
skriver ned. Drengene er mere dovne, 
men de dominerer. De diskuterer, ana
lyserer og klovner, mens pigerne mest 
svarer på korte spørgsmål" - Dette er 
Inge Heises konklusion på kønsrolle
mønstret i gymnasiet.
M.h.t. mandlige og kvindelige lærere 
mener Inge Heise, at der bør tilstræbes

Inge Heise

en så ligelig fordeling som muligt i den 
enkelte klasse. De tokøn bringer nemlig 
forskelligt ind i klasselokalet med hen
syn til faglighed, kreativitet, social om
sorg o.s.v.
Inge Heise mener, at undervisningen 
fungerer pænt de fleste steder, men der 
er behov for nytænkning m.h.t. udvik
ling af undervisningsformer, større 
lærersamarbejde, samtefteruddannelse 
på det pædagogiske område.
På skolen vil vi bl.a. forsøge i det nye 
skoleår at komme igang med at få dan
net lærerteam, og samtidig give mulig
hed for at observere hinandens timer 
(supervision), samt fortsætte med flere 
pædagogiske arrangementer.
Vi vil gerne have endnu flere lysende 
timer på AiH.

Poul Frandsen
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Ny skrivepædagogik
I mange år har der eksisteret en instituti
on, der hedder dansk stil. Det var noget 
med at skrive om mere eller mindre inspi
rerende emner, som læreren fandt på, 
aflevere til samme lærer, få stilen tilbage 
med røde streger, en karakter og en kom
mentar. Så fik man et nyt emne, aflevere
de, fik tilbage...røde streger. Når man skulle 
til studentereksamen var denne procedu
re blevet gentaget ca. 24-27 gange, og lidt 
bedre var man vel blevet til at skrive, i 
hvert fald var man blevet mere moden og 
udstyret med en del mere viden, end da 
man startede. I det omfang man faktisk 
kun kan lære at skrive ved at gøre det, var 
den danske stil også medvirkende til at 
man blev bedre til at skrive. Men om 
lærerens kommentarer og røde streger 
også rent faktisk hjalp og var den rette 
form for vejledning, er man de senere år 
begyndt at stille spørgsmålstegn ved. Såvel 
i folkeskole som i gymnasium er man 
begynd t at arbejde med en ny skrivepæda
gogik, hvor vejledningen ikke først sker på 
grundlag af det færdige produkt, men fort
løbende i processen, så eleverne bliver 
vænnet til at skrive løs og skrive om - og 
om igen. Der sker hermed også en afpriva- 
tisering af skriveprocessen, idet man bli
ver vænnet til at søge hjælp og vejledning 
undervejs - hos læreren, men også hos 
kammeraterne, ligesåvel som man selv 
bliver i stand til at give råd og vejledning. 
En vigtig erkendelse, som den ny skrive
pædagogik giver, er, at skrivning er en 
proces, der kan deles op i forskellige faser, 
hvor det gælder om at vide, hvad man skal 
koncentrere sig om i de forskellige faser. I 
enhver skriveproces indgår der 2 elemen
ter, som faktisk er modsatrettede: For det 
første et kreativt element, hvor det gælder 
om at få ideer og få dem nedfældet uden 

at blokere sig selv ved at censurere for 
tidligt i processen. I denne fase er det 
vigtigt at skrive løs uden at rette, at bruge 
hinanden til at få ideer, at skrive stikord 
hulter til bulter osv. For det andet indehol
der skriveprocessen et kritisk element, hvor 
det gælder om ikke at godtage hvadsom- 
helst, men strukturere, forbedre og rette. 
Her skal man altså skrive om med kritisk 
distance for at gøre det endelige resultat så 
godt som muligt, finde en samlende ide, 
arbejde med struktur, indledning og af
slutning, arbejde med sproget for at gøre 
det på samme tid præcist og varieret - og 
naturligvis korrekt med hensyn til sæt
ningsbygning, grammatik, retskrivning og 
tegnsætning. Her er det nyttigt at bruge 
hinanden til at give respons på, hvordan 
udkastet fungerer i praksis over for en 
læser - får man nu også formidlet det, man 
har til hensigt?
Den danske stil eksisterer stadig i sin gam
le form. Bl. a. er det jo den, der danner 
grundlag for eksamen i skriftlig dansk. 
Men i de senere års eksamensstile har 
man kunnet se spor af, at der er blevet 
arbejdet på en anden og mere effektiv 
måde med det skriftlige. Sammenhæn
gende hermed er der i bekendtgørelsen 
for faget dansk er indført et skriftligt basis
kursus i efteråret i Ig, hvor der arbejdes ud 
fra ovenstående pædagogik. Denne er 
under konstant udvikling og er nyttig, ikke 
bare i dansk, men også i sprogfagene og de 
naturvidenskabelige fag - ja, i alle sam
menhænge, hvor det gælder om såvel at 
indlære som formidle et stof.
Der er da også på nuværende tidspunkt 
meget samarbejde mellem fagene på dette 
område, og det vil givetvis ikke blive min
dre i årene fremover.

Karin Esmann
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Samarbejdet med folkeskolerne

På Amstgymnasiet i Hadsten lægger vi 
stor vægt på det tætte samarbejde med 
folkeskolerne i lokalområdet, d.v.s. pri
mært skolerne i Hadsten, Hinnerup, 
Hammel og Langå. Flere og flere elever 
vælger at gå i gymnasiet efter afsluttet 9. 
eller 10. klasse, ogdet faktum har under
streget vigtigheden af et tæt samarbejde 
om eleverne for at sikre dem den bedst 
mulige overgang fra folkeskole til gym
nasium..
Et af de synlige eksempler på dette sam
arbejde er 9,klasse-elevernes tre-dages 
besøg på Amtsgymnasiet i Hadsten.
I perioden fra oktober _94 til januar '95 
har ca. 230 elever besøgt gymnasiet - og 
dermed fået en forsmag på, hvordan 
gymnasietilværelsen ser ud både med 
hensyn til fagene, kravene og miljøet på 
AiH.
Vi håber, at de tre dage kan give de 
besøgende folkeskoleelever et indblik i 
den mangfoldighed, som kendetegner 
AiH. Gymnasiet er en bred og almen, 
boglig uddannelse, og derfor er det vig
tigt for os, at folkeskoleeleverne i løbet 
af de tre dage stifter bekendtskab med så 
mange facetter som muligt af skolens liv. 
Fagene og de faglige krav forsøger vi at 
præsentere for folkeskoleleverne via 
overværetimer i forskellige klasser og 
fag, og desuden laver vi såkaldte 
.specialtimer“, hvor der udelukkende 
deltager de besøgende elever og en fag
lærer fra gymnasiet.

Samtidig lægger vi stor vægt på, at 
9.klasse-eleverne i løbet af besøget dan
ner sig et indtryk af miljøet og stemnin
gen på AiH, og her er kontakten med 
l.g'erne utrolig vigtig - en kontakt, som 
vi oplever, at de besøgende elever ople
ver som meget positiv. Det er netop den 
kontakt, som kan give 9.klasse-eleverne 
et billede af, hvorledes dagligdagen ser 
ud for en gymnasieelev: Er der tid til 
andet end at lave lektier, hvad med 
erhvervsarbejde, hvor mange fester hol
der skolen, hvad med forholdet mellem 
lærere og elever, hvilken funktion har 
klasselæreren på gymnasiet, hvad bety
der karaktererne sammenlignet med 
karaktererne i folkeskolen, hvordan fun
gerer bustransporten til og fra AiH........ 
Elevbesøgene arrangeres normalt i sam
arbejde med Den Jyske Håndværker
skole i Hadsten, således at nogle elever 
besøger Håndværkerskolen, mens an
dre i tre dage oplever gymnasietilvær
elsen.
Nogle af 9.klassernes klasselærere besø
ger også gymnasiet i forbindelse med 
elevernes tre-dages besøg, og den kon
takt anser vi for meget vigtig. I en tid, 
hvor uddannelse og atter uddannelse er 
kodeordet, bliver det væsentligt med 
øget gensidigt kendskab til fagenes ind
hold, krav og arbejdsmetoder. Derfor 
håber vi også på i højere grad at kunne 
besøge folkeskolerne for at få et nær
mere indblik i undervisningen i 9.- 
lO.klasse.

Axel Agesen Nielsen
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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 Fællesskaber. 
Formålet med dette partnerskole-projekt 
er defineret i det følgende.
Formålet er:
- 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 op
fylde målsætningen. Den ene af disse 3 
skoler er så udpeget som koordinerende 
skole, og det er altså den rolle, vi har fået på 
Amtsgymnasiet i Hadsten.
Vores partnerskoler er 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 geogra
fisk placeret et godt stykke væk fra de re
spektive hovedstæder og kan alle bidrage 
med en regional synsvinkel i det europæi
ske arbejde.
Rent praktisk skal samarbejdet foregå ad 
mange kanaler. Kommissionen nævner så
ledes:
- Lærerudveksling
- Kontakt mellem elever oglærere via elek

tronisk post (EDB)
- Elevudvekslinger.

Vi har siden projektets start haft en lang 
række aktiviteter og projekter til at virkelig
gøre målsætningen.
I marts 1992 afholdt vi en konference med 
deltagere fra alle 3 skoler for at søsætte 
projektet. Den ovennævnte kommunika
tion og de planlagte udvekslinger blev aftalt 
i detaljer, ligesom vi satte nogle faglige 
overskrifter på de konkrete emner, som vi 
kunne tænke os at samarbejde om.
I begyndelsen af skoleåret 1993/94 afhold
tes en række lærerudvekslinger med delta
gelse af lærere fra alle tre lande på besøg på 
hinandens skoler. Disse blev bl.a. brugt til at 
aftale de kommende elevudvekslinger.
I foråret 94 kom så de første elevudveks
linger, hvor vi havde danske elever i både 
Charleville og Swansea og modtog besøg 
derfra i Hadsten. Der var ligeledes walisiske 
elever i Frankrig og franske elever i Wales. 
I indeværende skoleår har vi også afholdt 
elevudvekslinger, idet 2a har været i Swansea 
og 1c har haft besøg fra Charleville.
2a's tur er beskrevet under Studieture se
nere i dette årsskrift.
Hele projektet er naturligvis blevet støttet 
med økonomiske midler fra EU, men også 
Gymnasiafdelingen i det danske undervis
ningsministerium harydet finansiel bistand. 
Partnerskoleprojektet stopper som officielt 
og tilskudsberettiget projekt i dette skoleår, 
men der er ingen tvivl om, at vi på Amts
gymnasiet i Hadsten har draget en lang 
række erfaringer, som kan bruges i et videre 
internationalt samarbejde.
Internationalt samarbejde vil komme til at 
spille en stadig større rolle i samfundsud
viklingen, og de erfaringer, som vores elever 
kan gøre på dette område allerede i 
gymnasieårene, vil gøre dem godt rustet 
både i forbindelse med videreuddannelse 
og job.

Lars Bluhme Larsen
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European Studies Project
Amtsgymnasiet i Hadsten har idet forgangne 
år været involveret i European Studies 
Project.
Projektet erstartet ilrland/Nord-Irland, hvor 
undervisningsministeriet har søgt at få lan
dene placeret tættere på Europa!
Tankegangen er, at man gennem elektro
nisk post skal kommunikere med en række 
udvalgte skoler om nogle på forhånd aftalte 
emner.
Startskuddet til projektet for vores vedkom
mende var, da Undertegnede deltog i et 
aftalemøde med 9 andre skoler i foråret 
1994. De irske arrangører havde sat skolen 
på følgende hold:
Skole land
Humaniora 
Kindscheid

3500 Hasselt Belgien

Amtsgymnasiet 8370 Hadsten Danmark
The Ridge College, Stockport SK6 7PA England
Lycee Ampère 69289 Lyon Cedex France
Hindenburgschule D 31582 Nienburg Tyskland
St. Columbs College I Londonderry N. Ireland
Christian Brothers 
College

Dun Laoghaire, Co. 
Dublin

Irland

Instituto Bachillerato 
.Valle del Jiloca“

Cacanocha, Terjuel Spanien

Grenå Handelsskole 8500 Grenå Danmark
St. Mary's
Community College

Co. Limerick Irland

Udover at gruppere skolerne havde de irske 
arrangører en ret fast plan for hvorledes 
projektforløbet i gruppen skulle være:
- 1 starten af skoleåret udveksler eleverne 
„Personal Profiles“. Hver elev skriver en A4- 
side om sig selv, personlige data, interesser i 
musik, sport mv. Disse profiles påsættes et 
foto og sendes til de øvrige projektskoler.
- Herefter går skolerne sammen om at skrive 
to projekter. For vort vedkommende lød 
emnerne på: „What makes your Region 
attractive?“ og „Enviromental Problems in 
your Area“.
- Endelig kan projektet afsluttes med, at 
eleverne går til eksamen i „European Stu
dies”, i elevudveksling, videokonference el
ler lignende.

De fag, der deltog i projektet i år, varen bred 
vifte af fag: orienteringsfag såvel som sprog
fag. Tre klasser har været involveret direkte 
i projektet. Herudover har erhvervsøkonomi 
lavet et „mini-enterprise“, en lille virksom
hed, som har tjent penge ved salg af kaffe, 
burger mv. til gamle elevers fest. Desværre 
blev holdet ikke matchet af andre skoler i 
gruppen, som lavede et tilsvarende „mini- 
enterprise“, selv om det var aftalt!
Projektet kører videre de kommende år. Det 
er hensigten, at man hvert år mødes for at 
udveksle erfaringer og starte nye projekter. 
Projektet har nogle stærke sider i og med, at 
de skoler, der deltager, er meget motiverede 
for at gå ind i projekterne. I Irland/UK er der 
mange Europa-klassser, der bruger projek
tet til decideret Europa-undervisning for 
senere at gå til eksamen i det. Ud af de 10 
deltagende skoler i vor gruppe, var der kun 
én skole, der ikke deltog i projektet.
For eleverne er det en meget tilfredsstil
lende arbejdsform, at man skriver til andre 
unge, hvor sproget skal bruges aktivt.
Herudover får man mange input fra de 
andre skoler, som kan bruges i undervisnin
gen: Egnsbeskrivelser, video, effekter fra 
andre lande mv.
Endelig er der hele den eletroniske kommu
nikation, som er spændende at beskæftige 
sig med. Kommunikation foregår i dag pri
mært medsnail mail“ (post), men en række 
skoler kommunikerer over Internet, og for
modentligt vil alle skoler være koblet på 
dette net i løbet af et års tid eller to. Til den 
tid kan alle tekster sendes billigt og hurtigt til 
projektskolerne, og Internet giver også mu
ligheder for at udveksle billeder og med 
tiden lydfiler.
Så samlet må det siges, at European Study 
Project for få udgifter bidrager kvalitativt til 
udviklingen af den internationale dimen
sion på Amtsgymnasiet i Hadsten

Poul Tang
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Muvin

Amtsgymnasiet har igen i år deltaget i 
miljøprojekt Muvin. Projektet er en op
følgning af Muvin-projektet i 92/93, hvor 
gymnasiet blev udpeget af undervis
ningsministeriet til at indgå i et fælles 

nordisk samarbejde om miljøundervis
ning. De deltagende klasser var Ix og 2g 
højniveau. Nedenstående artikel fra 
Hadsten og Omegns Folkeblad er fra det 
afsluttende åbent-hus-arrangement.

Se og smag - miljø 
pa Amtsgymnasiet
I går var der åbent hus 
pa Amtsgymnasiet 
hvor 2g og Ix udstille
de resultatet af deres 
del af projektet "Mil

jøundervisning i Nor
den" - MUVIN.
Alle interesserede havde 
adgang og blev foruden 
udstilling, film og dias 

trakteret med underhold
ning af Caté Kølbert.
Højniveauholdet
Landbrug havde været 
det overordnede tema for

2g højniveauholdel. Der 
var en lang række ek
sempler herpå som anti- 
bi o t i ka - a n ve 1i d dse nf bi < > - 
brændsler som alternati
ve afgroder, adfærd og 
velfærd hos vore husdyr, 
den økologiske tankes 
medvind for tiden og 
endelig etikken i anven
delsen af den moderne 
bioteknologi.
Affald
For Ix var det affald, der 
var emnet, og det i alle 
afskygninger.
Det foregik som et 
tværfagligt sa m a rbejd e 
.melem fagene biologi, 
kemi, historie og dansk. 
Eksempler på arbejdsom
råder var: Skraldemæn- 
denes hverdag, Biologisk 
nedbrydelig plast, Økolo
gisk kontra traditionelt 
landbrug, Lilleåen mm. 
Også smagsprøver 
På åbent hus dagen blev 
serveret økologiske pro
dukter, og man kunne få 
analyseret sit drikkevand 
og sine plastindkøbspo
ser. Der blev vist film og 
dias og foretaget eksperi
menter og demonstratio
ner, og med Café Kølbert i 
spidsen fik projekt 
MUVIN et god og festlig 
afslutning. Qa/sf
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Konkurrencer

Kim & Anders

Også i år deltog gymnasiet i en række 
konkurrencer. En af dem var i sam
fundsfag, hvor 3gSA/2 og undertegnede 
havde valgt at skrive om den Europæi
ske Union (EU). Da Europaparlamentet 
samtidig havde udskrevet en konkur
rence, hvor præmierne var ture til 
Strassbourg, valgte vi at koble os på 
denne konkurrence.
I oplægget til konkurrencen gav Europa
parlamentet mulighed for at skrive om 
en række emner, blandt andet:
- Konkurrencen mellem den amerikan
ske og europæiske filmindustri
- Højrefacismen i Europa
- Europaparlamentsvalget
Anders Vrå og Kim Møller-Nielsen fra 
3u valgte sidstnævnte emne, og i en 
analyse af valget fandt de frem til, at 

udfaldet af valget især var betinget af to 
faktorer: Unionsmodstandemes kam
pagne samt mediernes fokusering på 
kendte personer. Valget var således ikke 
et ideologisk valg.
Bedømmelseskomiteen fandt indlægget 
så godt, at Kim og Anders fik 3. præmie 
- og hermed en rejse til Strassbourg 
sammen med 8 andre prismodtagere. 
Præmien blev - som man kan se af oven
stående billede - overrakt på Børsen i 
København, hvor Europaparlamentet 
har informationskontor i Danmark. At 
præmierne blev overrakt ved en festlig 
begivenhed af en overbevist unions
tilhænger, tidligere statsminister Poul 
Schlüter, gjorde ikke oplevelsen mindre.

Poul Tang

12



Dansk-opgaven, historie-opgaven og 3.-års-opgaven

Tre vigtige, skriftlige opgaver i gymna
siet: Danskopgaven i den afsluttende 
uge i Ig (i stedet for skriftlig årsprøve), 
historie-opgaven i løbet af 2g (før eller 
efter jul - og i princippet placeret i 
historietimerne) og endelig 3.-års-opga- 
ven, den store skriftlig opgave, der som 
regel ligger i en uge i foråret.
Det er kun 3,-års-opgaven, som er en 
eksamen - hvorfor karakteren herfor 
kommer til at stå på eksamensbeviset. - 
Så populært sagt, så benytter man fak
tisk dansk- og historieopgaven til at øve 
sig på.
Der er tale om en nyttig nyskabelse, som 
dog efterhånden har nogle år på bagen: 
En tre-trins raket, som giver eleverne 
gode erfaringer med, hvordan man gri
ber større, skriftlige opgaver an.
Dansk-og historie-opgaven går ud på (i 
samarbejde med faglæreren) at udar
bejde en såkaldt problemformulering!! 
Det betyder, at man forsøger at skyde sig 
ind på sin egen opgaveformulering: Man 
går på biblioteket, spørger faglæreren, 
og man finder således både primær- og 
sekundærlitteratur. Primærteksterne/ 
emnerne skal man så behandle efter 
fagets metode (det, som man har lært i 
faget); og desuden skal man så perspek
tivere ved hjælp af en eller flere sekun
dær-tekster. Og denne anden del af op
gaven handler ikke om at skrive andres 
værker og meninger af, men om at tage 
selvstændig stilling til, hvad andre har 
ment om det pågældende emne!
Udover arbejdet med fagets metode og 
træningen i at finde og benytte sig af 
diverse kildemateriale, skal eleven også 
træne i, hvordan man „sætter en større, 

skriftlig opgave op“ : Det handler om 
disposition, vægtning af stof, litteratur
henvisninger og korrekt noteapparat. 
Der er tale om et stykke værktøj, som 
det er yderst relevant at kunne benytte 
sig afogdetervoreserfaringsom dansk
og historielærere, at eleverne går meget 
op i sagen og lærer meget af opgaverne.

Svend Møller og Mogens Hertoft

WEEKENt

Collage, Mads Jæger, 3a
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Danskopgaven - en god oplevelse

»Hvordan skal jeg dog komme igang, det 
virker helt uoverskueligt, hvilke bøger 
skal jeg bruge, hvordan finder jeg ud af 
at sætte noter... og jeg kan da umuligt 
skrive så meget....“
Det er den slags bemærkninger, vi som 
dansklærere hvert år må lægge øre til, 
når tiden fordanskopgaven i Ig nærmer 
sig. Heldigvis viser erfaringerne dog, at 
problemerne lader sig løse - og at det 
faktisk bliver en helt god oplevelse at 
fordybe sig i et enkelt område.
Danskopgaven, der erstatter den skrift
lige årsprøve i lg, er placeret i ugen 
umiddelbart efter undervisningens op
hør. Opgaven skal have et omfang, der 
svarer til 5-8 maskinskrevne sider pr 
elev, og den kan skrives i grupper eller 
individuelt. Arbejdet finder som hoved
regel sted på skolen med læreren som 
vejleder. Danskopgaven er den første af 

gymnasiets større skriftlige opgaver, der
for er et af formålene at lære at skrive en 
sådan: søge efter relevant materiale, af
grænse problemstillinger, lave litteratur
henvisninger. Selve tekstbehandlingen 
skal selvfølgelig ligge inden for dansk
fagets rammer. Der kan således ikke 
skrives opgaver om incest, ungdoms
kriminalitet eller AIDS - men der kan 
analyseres tekster (romaner,noveller, 
digte...) med disse temaer.
Opgaven rettes af dansklæreren, og der 
gives en individuel karakter. I bedøm
melsen vil der blive lagt vægt på det 
færdige produkt, men også på arbejds
indsatsen undervejs.
.Nu er det for alvor ved at blive spæn
dende, jeg kunne godt bruge et par dage 
mere..og hvorfor i alverden må jeg ikke 
skrive mere end 8 sider“.

Karen Kruse Hansen

Frihåndstegning Kristina Møller, 2a
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Historieopgaven

Collage, Siggi Brandt, 3a

2g opgaven i historie blev indført i for
bindelse med gymnasiereformen i 1988. 
Der var to formål med denne: For det 
første er den andet trin i tre-trinsraketten 
der består af 1. g opgaven i dansk, oven
nævnte 2 g opgave samt 3. årsopgaven i 
dansk, historie elleret højniveaufag. For 
det andet giver 2 g opgaven lejlighed til 
at arbejde dybere med et emne indenfor 
historie, og at bearbejde det skriftligt. 
Det sidste er der kun lidt mulighed for i 
historie, der som gymnasiefag ellers er 
et mundtligt fag.
Historieopgaven adskiller sig fra de fle
ste andre skriftlige opgaver i gymnasiet 
gennem vægten på processen. Forløbet 
strækker sig over et par måneder, hvor 
der først orienteres om opgaven, og der
efter vælges der emne og søges littera
tur. Efter et par uger starter så den 
egentlige skrivefase, der varer 4-5 uger. 
Det er en meget vigtig del af processen, 
at der vekselvis læses og skrives, og at 

dette gøres jævnt i perioden, således at 
lærer og elev løbende kan drøfte udvik
lingen i opgaven. Deter ikke meningen, 
at opgaven skal skrives de to sidste næt
ter, men det er meningen, at opgaven 
skal fungere som individuel tilrettelagt 
undervisning. Deraf udspringer også 
dumpekriteriet: Opgaven kan ikke 
dumpes på produktet, men kun på pro
cessen; d.v.s. man kan blive nødt til at 
skrive en ny opgave, hvis der ikke er ydet 
en rimelig arbejdsindsats i forløbet.
I historieopgaven er der også mulighed 
for at arbejde i grupper, og det giver den 
fordel, at man kan arbejde sig dybere 
ned i et emne, end ved en enkeltmands
opgave. Produktet er normalt skriftligt, 
5-8 sider, men det må også meget gerne 
være alt andet; mundtligt, radiorapport, 
video, plancher, skuespil, lysbilleder el
ler kombinationer derimellem.

John Nielsen

15



Med blod, sved og tårer...

- Om den større skriftlige opgave i gym
nasiet.
Omkring efterårsferien begyndte tan
kerne omkring 3g-opgaven for alvor at 
melde sig. Som i en drøm opstod mysti
ske tematikker, abstrakte emner og 
usammenhængende ideer, der hurtigt, 
og jo nærmere vi kom dead-linen for 
fag- og områdevalg, udviklede sig til 
mareridtslignende tilstande... Min fasci
nation over denne mulighedernes 
eksamensform blegnede, da jeg pludse
lig stod med et hav af uoverskuelige 
ideer til min opgave. Skrækken for ikke 
at kunne finde tilstrækkelig relevant 
materiale afløstesjævnligtaf tanken om, 
at jeg utvivlsomt ville drukne i bøger, 
mens min oprindelige idé med opgaven 
ville løbe ud i sandet... Fotokopier, 
biblioteksbesøg, bibliotekarens antal af 
grå hår, vejledermøder med faglærer og 
ikke mindst noter blev stadig hyppigere 
frem mod den store uge. Møderne med 
min faglærer blev, jo nærmere vi kom 
opgaveugen, præget af min forvirring, 
omend de utvivlsomt var yderst rele
vante, idet vi gennem de mange samta
ler fandt frem til den specifikke pro
blemstilling, jeg ville belyse i min op
gave. Da opgaveformuleringerne udle
veredes d. 31. januar var luften i skolens 
kantine tyk af forventning og en herlig 
blanding af gâ-pà-mod og adrenalin. Jeg 
var da nået til det punkt, hvor min hjerne 
og mit noteapparat ikke på nogen mulig 
måde kunne rumme flere informatio
ner til opgaven. Jeg vidste, hvad jeg ville 
skrive, hvorhen jeg ville nå, og samtidig 
var jeg foruroligende bange for, at be
grænsningens kunst og overblikket ville 

blive svære at bevare. BINGO!!! Jeg gik 
totalt i blank, da jeg samme aften satte 
mig foran en tom skærm, med en mappe 
noter og bøger, der pludselig forekom 
irrelevante og uanvendelige. Den uge 
stod i fløjlshandskernes tegn, mens tele
fonen forbandt mig med henholdsvis 
snøftende eller jublende kammerater, 
der forbandede eller forgyldte deres 
opgaver, alt imens verden omkring os 
stod stille. Det var befriende, at have 
lidelsesfæller at ringe og råbe, skrige, 
græde eller grine med, når vigtigheden 
af om noten skulle skrives nederst på 
siden eller bagest i opgaven fyldte ens 
verden. Og pludselig var det hele slut! 
Ugen, hvori dage og nætter flød sam
men i en blanding af frustration, for
midling og fascination, var ovre, og til
bage stod man, med to eksemplarer af 
alt hvad man rummede...! Umulige for 
én selv at vurdere, da man tilbage i 
skolens kantine så de andre 3g'ere 
komme slentrende eller stormende 
målrettede mod kontoret med sorte 
rande under øjnene eller et sagligt smil 
om munden. En underlig tomhedsfølelse 
bredte sig over en klatøjet årgang, og en 
måbende 3g'er spurgte med sin kvitte
ring for .aflevering af 2 eksemplarer af 
den større skriftlige opgave“ i hånden, 
.Om det var al den tak man fik?!“.

Karen Nørby Jensen, 3a
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Blyantstegning, Tanja Lassen 3a
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Dage med etik og moral - Temadage på AiH

Tre dage i efteråret '94 forvandlede gym
nasiet sig fra det sædvanlige lektie- og 
tidspres til en underlig, positiv forestil
ling. Pludselig blev både elever og lærere 
engagerede i forskellige aktiviteter så 
som: happenings, elevdemokrati, under
holdning (morgensamling), cykelture, 
avis, EDB-moral samt krop & kultur.
Bag disse titler på aktivitetsgrupper 
gemte sig et par lærere, og en mindre 
eller større gruppe elever fra alle klasser 
og årgange. Selv om valget af gruppe var 
frivilligt - og en del derfor .fulgtes med 

vennerne“- gav det rig lejlighed til at 
stifte nye bekendtskaber.
I løbet af de tre dage blev der øvet 
lancier-dans, hygget i elevernes Nescafé, 
cyklet til "Rom", udgivet en daglig avis og 
underholdt. Men vigtigst af alt: diskute
ret etik og moral. Den sidste aften var 
der .Etisk fest” -en alternativ gym. fest. 
På trods af, at nogle kedede sig eller var 
utilfredse med deres valg af gruppe, må 
det konkluderes, at AiH sjældent har 
summet så meget af engagement, hygge 
og kommunikation...

Ida R. Iversen, 3b

Tegneserie, Tanja Lassen, 3.a
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Big Bandet

Bigbandet på AiH tæller ca. 15 personer. 
Det optræder mest ved særlige lejlighe
der, 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.
Skoleåret 94/95 har dog været helt spe
cielt, fordi bigbandet dette år var om
dannet specielt til musicalen Cabaret 
(se artiklen om denne). Da musicalen 
var færdig, fortsatte bigbandet med at 
spille frem til læseferien. Bl.a. optrådte 
vi med .A Night in Tunisia“ ved forårs
koncerten i april. Vi forberedte også at 
lave en eventuel optræden ved translo
kationen i juni.
For at komme med i bigbandet skal du 
være fortrolig med dit instrument og 
kunne noder, d.v.s. have fået undervis
ning i mindst et år.
Gymnasiet ejer et lille antal sax’er og 
trompeter, som du måske kan låne i 1/2 
år eller mere, hvis du vel at mærke 
modtager kvalificeret undervisning sam
tidig. Det var måske en måde at komme 
igang på for dig. Hør nærmere hos din 
musiklærer.

Poul Rønnenfeldt

Rockbands

Efter skoletid kan musiklokalerne bru
ges af forskellige elevbands, i det om
fang de ikke bruges af sammenspilshold 
fra musikhøjniveau 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. Der skulle også være gode 
muligheder for at optræde for hinan
den, hvis traditionen med .musikcaféer“ 
holdes i live.

Poul Rønnenfeldt

Blyantstegning, Dorthe Michelsen, 2a
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Julekoncert

Traditionen tro blev der også i julen 
1994 afholdt julehyggeaften pá AiH. Det 
fandt i år sted i kantinen, hvor der var 
pyntet op til den hyggelige begivenhed. 
Aftenen startede med en fællessang der 
passende var en af de gamle kendte 
julesange. Efter stemningen var lagt, blev 
der fremført forskellige musikalske ind
slag fra hovedsagelig lg-klasserne og 

musikvalgholdene. Dog var der i år også 
plads til enkelte solistnumre. I pausen 
var der mulighed for at købe æbleskiver 
og glögg.
Alt i alt var det en meget hyggelig aften 
med musikalske indslag af meget høj 
kvalitet. Forhåbentlig vil denne jule- 
hyggetradition på AiH også fortsætte i 
fremtiden.

Ruth Lurde Jensen 2x

Blyantstegning, Esben Würtz, 2b
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Forårskoncert
Dette års forårskoncert blev afholdt i 
forbindelse med Århus Amts 25 års jubi
læum. I lighed med sidste års koncert 
havde også denne et overordnet tema: 
.Den 3. verdens musik“, som førte pub
likum vidt omkring.
Traditionen tro indledtes koncerten 

med Ig'ernes og 1 HF'ernes fælles
nummer. Med kulørte bånd, farvestrå
lende tøj, sang og sambatrin myldrede 
hele l.årgang ind i den godt besøgte hal 
til nummeret .Carnaval“ af Carlos 
Santana og bragte publikum i den rette 
stemning. Herefter leverede hver enkelt 
klasse en .smagsprøve“ på, hvad de havde 
arbejdet med i musiktimerne. Program
metvekslede mellem makedonsk folke
sang og -dans, afro- og latinamerikansk 
musik, afrikansk sang og nepalesisk 
hyrdesang i vestlig .indpakning“. I år 
akkompagnerede klasserne sig selv til 
forskel fra sidste år, hvor skolens big- 
band var gennemgående på de fleste af 
numrene. Bigbandet fik dog lejlighed til 
at vise deres kunnen i numrene .Ener
gia“ og .Night in Tunesia“ - begge med 
flotte solistpræstationer.
Valgholdene bød ligeledes på gode og 

varierede musikindslag spændende fra 
Belafontes .Coconut Woman“, over det 
rytmisk vanskelige nummer .Spain", til 
tyrkiske toner, .Marmaris Love“, med 
flot klaver-intro og den velkendte 
.Guantanamera“ - bedre kendt som 
.Toms karameller“ blandt Shubidua- 
fans. Publikum fik skam også lov til at 
røre stemmebåndene under den næ
sten 11/2 time lange koncert og blev på 
bedste vis introduceret til en 3-stemmig

udgave af den nigerianske sang .Kum 
Ba Yah“ samt .Jamaica Farewell“.
Valgholdene satte i fællesskab et smukt 
punktum for en dejlig aften med Stings 
bevægende .They Dance Alone".

Mette Holmegaard

Blyantstegning, Randi Hammer, 2b
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Fire værker fra jubilæumsudstillingen
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Jubilæumsudstillingen
Selvom billedkunstfagets årlige kunst
udstilling, kaldet Forårsudstillingen, i år blev 
døbt Jubilæumsudstillingen, ændrede det 
ikke på indhold og arbejdsgang for de mange 
projekter og værker, eleverne lavede ¡ugerne 
op til ferniseringen den 3. april.
Udstillingen er et resultat af et længere 
forløb i billedkunst. Der arbejdes med eet 
værk i fem til syv uger, enten i grupper eller 
enkeltvis, så der er tid til at planlægge, 
skitsere, tænke og diskutere, for siden at 
bygge, forme, farvelægge og finpudse. Pro- 
jektet skal visualisere en idé, en stemning 
eller en tilstand, og fremstilles typisk som 
noget rumligt. Udstillingen sætter derfor 
altid sit tydelige præg på skolens fællesarea
ler og hjemstavne; projekterne er simpelt
hen ikke til at komme udenom.
I år blev der arbejdet indenfor meget brede 
rammer med projekterne: Opgaverne skulle 
løses ud fra temaerne rum, form, farve og 
fortælling, og resulterede i en meget le
vende og rig udstilling. Der blev brugt en 
mængde forskellige materialer, fra de klas
siske: keramik, gips, glas og granit, til de 
mere moderne: plast, pap, plexiglas og neon 
og de mere besynderlige: cykelhjul, toiletter 
og køleskabe. Værkerne handlede ligeledes 
om en mængde forskellige ting; form- og 
farveeksperimenter, tyngde- og letheds- 
opstillinger og en lang række stemnings
udtryk, fra de uhyggelige og surrealistiske til 
de poetiske og politiske.
Det er jo ikke muligt, at se en så stor udstil
ling som andet end overvældende flot og 
udtryk for en kreativ kraft og vilje hos ele
verne, når man, på den ene eller den anden 
måde som lærer, forælder, klassekammerat 
eller familie, har tilknytning til stedet. Men 
jeg er sikker på. at de besøgende, som udstil
lingen i amtets regi trak til, også fik „en på 
opleveren". Som det hedder, når det virker.

Klaus Rød Frederiksen

Frivillig formning for alle
Også i år har billedkunstfaget tilbudt frivil
lig formning til alle interesserede. Som altid 
har der ikke været tale om undervisning, 
men om et par ugentlige timer, hvor man 
selv kan vælge teknikker og motiver. Lære
ren har så svævet omkring med råd, dåd og 
vejledning.
Frivillig formning er ment som et tilbud til 
dem, der har lidt ekstra kreativ energi og 
dem, der gerne vil snuse lidt til faget. Det 
foregår i en afslappet atmosfære, og altid 
sidst på dagen.
I år er der blevet arbejdet med tegning, 1er, 
maleri, collage, tusch og akvareller.
Vi er på banen igen i 95/96.

Klaus Rød Frederiksen

Linoleumstryk, Kristia Møller, 2a
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To cener fra cabaret 
Foto: Henrik Jeppesen 3a
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Musical

I slutningen af januar måned opførte 
skolen teater-musicalen .Cabaret“. Hele 
projektet startede med en .audition“ i 
bedste Broadway-stil, hvor alle der var 
interesseret i en solist-, danse- eller skue
spiller-rolle meldte sig til en prøve for 
den indkaldte jury, som bestod af 
instuktøren, Klaus Rubin, danse
instruktøren, Alice Jacobsen, og de tre 
musikinstruktører, Tove Barret, Poul 
Rønnenfelt og undertegnede. Allerede 
her blev der sporet en masse gode talen
ter, og rollerne blev fordelt efter store 
diskussioner i juryen. Kort tid herefter 
gik prøvearbejdet i gang i koret, orke
stret, hos danserne og i skuespiller-grup
pen. Der blev nu arbejdet intenst i de 
enkelte grupper de næste par måneder, 
og stor var spændinge n, da vi første gang 
lige efter jul satte grupperne sammen og 
begyndte koordineringen af musik, dans 
og skuespil. Nu mærkede alle suget i 
maven, og man oplevede den euforiske 
stemning, der opstår, når de enkelte 
elementer sættes sammen, og helheden 
pludselig swinger og bliver levende. Ef
ter en intens øveweekend, hvor også 
scenografien piftede hele forestilling op 
var Cabaret klar til søsætning d. 25-27. 
januar. Det blev en spændende og god 

oplevelse for alle ca. 80 medvirkende, 
som oplevede, hvordan publikummets 
begejstring steg for hver forestilling. Det 
var første gang, skolen har hentet pro
fessionel hjælp udefra, dels hos instruk
tøren, Klaus Rubin, dels til scenografien 
som udover en af skolens billedkunst
lærere, Klaus Rød, blev varetaget af den 
udefra kommende Frands Christiansen. 
Alle medvirkende var meget begejstrede 
for det pift, vi alle fik igennem de to, der 
kom med nyt udefra.
Trætte og lykkelige over både det fær
dige resultat men også over en god 
arbejds-proces pakkede vi forestillingen 
sammen sent fredag d. 27. januar. Klaus 
Rubins afskedsord til alle medvirkende 
gjorde strækt indtryk, og alle kunne bi
falde hans udtalelse om, at ganske vist 
stod vi ikke med en stor rapport i hån
den, som kunne bruges i fysik, dansk 
eller hvilket som helst andet fag som 
afløsning for dette kæmpe arbejde, men 
istedet havde vi alle en oplevelse, som 
ikke kunne måles og vejes men som 
heller ikke kunne tages fra nogen, og 
som ingen ville undvære. Forventnin
gens glæde til næste musicalprojekt var 
allerede tændt.

Bente Langagergaard
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Musical

Hey you! Hey You! Hey You! Der er et 
kvarter til premieren, og ca. 60 
gymnasieelever, tre musiklærere og én 
instruktør er, med hinanden i hånden, 
samlet i den ene ende af hallen! Lyden 
stiger til uanede højder, indtil alle med 
ét stopper, ønsker hinanden held og 
lykke, og (både han- og hunkøn) styrter 
ud i omklædningsrummet for at checke, 
om make-up og nylonstrømper sidder, 
som det skal...! Glemt er de falske toner, 
de kiksede dansetrin og de misforståede 
replikker! CABARET er klar til at blive 
udsat for publikum!
Da vi i starten af skoleåret skrev os på 
den opslåede seddel med overskriften 
Cabaret, var der ingen der vidste, hvad 
det ville ende med! Og kun få regnede 
med, at det ville blive den kæmpe- 
oplevelse/succes, det blev!
Inden premieren var der gået et væld af 
tirsdage, og til sidst også skoledage og 
weekender, med prøver og gennemspil
ninger, og det kostede blod, sved og 
tårer! Men alle var enige om, at det var 
tiden, blodet, sveden og tårerne værd!

Marie Rønde lc

Foto. Lars Rasborg,
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Verdi's requiem - en himmelsk oplevelse

Nu havde vi altså gjort det, meldt os til et 
klassisk korarrangement. Vi kiggede uforstå
ende på hinanden, for foran os là nu et 218 
siders tungt nodehæfte fyldt med latinske 
ord. .Alle, som har lyst kan være med“. 
Sådan havde ordene lydt på den morgen
samling, hvor arrangementetvarblevetpræ- 
senteret.
Var det virkelig rigtigt? Var det mon muligt 
for os totalt uerfarne nodelæsere at lære at 
synge disse 218 sider og udtale ord som vi, på 
trods af. at vi var sproglige ikke forstod et 
klap af.
Den 24. september 1994 mødte vi sammen 
med en lille gruppe elever fra Hadsten Gym
nasium op på Vejlby-Risskov skolen. Vi følte 
os godt forberedte, da vi i forvejen havde 
nået at øve de tre første sider af hæftet. Vi 
skulle dog hurtigt blive klogere, for snart 
fandt vi os selv blandtkorister fra Musikkon
servatoriet Århus Akademiske kor og di
verse kirkekor. Til stor forbavselse og skuf
felse blev vi nu bedt om at slå op på side 127, 
og med en hurtig bevægelse fra dirigenten 
fyldtes rummet nu med smukke stemmer, 
der med en legende lethed sang sig igennem 
adskillige sider. Dirigenten hoppede og 
sprang og bad om mere piano, espressione, 
leggierissimo osv.
Paniske blikke blev nu udvekslet mellem de 
betuttede gymnasieelever. Men efter en 
smule tøven forsøgte vi at nynne med i håbet 

om, at vores professionelle sidekammerater 
ikke lagde mærke til vores små dirrende 
stemmer. Efter en lang week-ends øven var 
vi nu mere sikre på os selv. I modsætning til 
tidligere følte vi os nu mere som en del af 
dette foretagende og var derfor fuldstændig 
overbeviste om. at intet nu kunne overraske 
os.
Men vi skulle igen blive klogere, for en uge 
senere var vi pludselig omgivet af symfonior
kester, operasangere og professionel diri
gent fra Holland. Med et vink fra Jules von 
Hessen, brød sopranes stemme gennem sa
len, og kuldegysninger løb ned ad vore rygge. 
Atter følte vi os ganske små. Men også dette 
klarede vi. og da dagen var omme, følte vi os 
nu godt rustet til at kunne give den endelige 
koncert
Aftenen kom. I kirken sad folk stuvet sam
men, og da vi stod opstillet i vores sorte 
dragter med udsyn til Jesus på korset gled 
vores tanker til de højere magter. Og som 
båret af en mystik stemning, sang vi så taget 
løftede sig, og som var Guds engle iblandt os. 
Requiem kan kun siges at havde været en 
himmelsk oplevelse. En oplevelse vi sent vil 
glemme. Trods vores manglende kendskab 
fik vi for en kort stund lov til at være med og 
være den del af de professionelles spæn
dende og udfordrende verden.

Louise og Tina 2b
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Teatersport for fuld hammer

Pà femte år trænes der på livet løs i 
skumle lokaler. Møderne holdes tradi
tionen tro på toiletterne i kælderen. 
Den ucensurerede skurvognstone er sta
dig fundamentet for en lille kreds af 
elever, som dyrker sportsfællesskabet 
en gang om ugen.
Teatersport er, tro det eller lad være, en 
blanding af teatrets og sportens verden. 
Man improviserer udfra stikord inden 
for nogle faste discipliner - og en ægte 
dyst kræver såvel en dommer til at holde 
parterne fra hinanden, samt et publi
kum med overdreven trang til at være 
helt urimelig.
Opvisninger har der i år ikke været så 
mange af, men alligevel! Morgen
samlingerne er også i år blevet udsat for 
underlige optrin og ikke mindst jule- 
projektet ..Jørgens Hjørne". Krybbespil
let i forbindelse med juleafslutningen 
blev atter en anderledes oplevelse, i år 
centreret om problemet erhvervsvalg. 
Årets absolutte højdepunkt bliver hol
dets opvisning „Husk lige hovedet" i for
bindelse med årets sidste musikcafe.
Teatersport giver aldrig op - vi fasthol
der energien, det uforudsigelige, mini
mal spejderånden og vender ufattelig 
fattet tilbage i næste skoleår - for fuld 
hammer.

På gruppens vegne
Bert Ernst
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Juleafslutning

Det er først rigtig jul, når man har rundet 
Jørgens Hjørne". Ingen tvivl om det. 
„Hjørnet” blev i år indledt med noget så 
gribende som et traditionelt Lucia-optog, 
omend kun for drenge med hang til kult. 
Tonen var hermed slået an og den „faste" 
programflade kunne begynde.
Julefællessange var der sædvanen tro 
masser af, og i år blev de musikalske 
indslag krydret med sprog-højniveau klas
serne, som sang „Glade Jul" på engelsk, 
tysk, fransk & spansk, smukt afsluttet 
som fællessang med frit sprogvalg. Lærer
banden fungerede atter som husorkester 
- og sluttede hvert „Hjørne" med de gode 
gamle rockjulesange og masser af energi. 
Programfladens øvrige punkter var igen 
lagt i hænderne på Morten (3a), Chri
stina (3u) og Esben (spillet af Frederik, 
lx). Her var bl.a. en ordquiz, hvor klasser, 

lærere og administrationen deltog, og 
ikke mindst den evigt tilbagevendende 
historie om Bennys livsom gymnasieelev 
- det skal jo nok gå - og det gjorde det 
sandelig også.
Gennem den sidste uge var der blevet 
varmet godt op til afslutningen den 20.12, 
hvor trådene fra „Hjørnet" blev samlet 
op. Annette Rousing holdt lærertalen med 
udgangspunkt i John Donnes vise ord at 
intet menneske er en ø - en tale som på 
smukkeste vis forbandt efterårets tema
dage med stemningen fra „Jørgens 
Hjørne". Endnu engang kunne man så 
opleve et alternativt krybbespil med stem
mer fra opvaskeholdet, ambulancer og 
en kongesøn, der overvejede sine frem
tidsmuligheder. Et flot punktum for en 
uge med høj julestemning.

Bert Emst

Frihåndstegning, Tanja Lassen, 3a
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Frivillig idræt og stævneaktivitet

Det store aktivitetsniveau på skolen har 
begrænset udbuddet af frivillige idræts
aktiviteter til to udendørs; atletik og fod
bold og to indendørs; basketball og vol
leyball. Ovenikøbet må man sige, at atle
tik fører en hensygnende tilværelse, så 
det ikke har været mulig i nogle år at 
stille hold til den traditionelle holdtur
nering i Århus Amt. Det er synd og skam 
for en god idræt og et godt stævne. Meld 
jer til næste år og få en god oplevelse. 
Fodbold har derimod haft stor tilslut
ning og har fundet ind i et frugtbart 
samarbejde med Paderup og Grenå gym
nasium. I år gjorde pigerne det suverænt 
flot og fejede al modstand til side i begge 
kampe med to sejre på hver 4-0. Dren
gene fightede godt, men måtte atter er
kende, at modstanderne var for gode. 
Traditionen tro tegnede basket-ball sig 
for den største søgning og derfor også 
den største stævneaktivitet. Hele 8 stæv
ner med ialt 26 kampe, hvoraf 17 blev 
vundet og 9 tabt.
Den ekstraordinært høje aktivitet kan 
tilskrives vores deltagelse i kvalifikations- 
turneringen i VM for skolehold. For for 
første gang lykkedes det både drengene 
og pigerne at kvalificere sig til finale
runden, som blev afviklet i h.hv. Ballerup 
og Ordrup. Finaledeltagelsen var spe
cielt glædeligt for drengenes vedkom
mende, fordi AiH endnu aldrig har været 
repræsenteret i en drenge-finale, hvori
mod pigerne allerede har været i 4 lands
finaler. Det underbygger også den ten
dens, som man har kunnet se de seneste 
år med stadig bedre resultater for drenge; 
i år vandt drengene således 13 sejre mod 

pigernes 4 sejre. Men finaledeltagelsen 
afslørede også, at der stadig er et stykke 
vej op til toppen i dansk gymnasie-ba- 
sket. Trods teknisk godt spil blev både 
drenge og pige-holdet løbet over ende 
fysisk og taktisk med et meget aggressivt 
forsvarsspil og et højt spiltempo. Dren
gene formåede dog at svare igen, da de 
havde vænnet sig til betingelserne og 
slog på flot fight de senere vindere fra Gi. 
Hellerup gymnasium, pigerne derimod 
blev udraderede af hjemmeholdet Rung
sted, som vi nu har tabt 3 gange til af 3 
mulige.
I Gymnasieskolernes årlige turnering 
kunne vores 3g drenge spille sig frem til 
semifinalen på en god træningsindsats i 
den frivillige idræts timer. Her blev det 
til en ærefuld 3. plads efter suveræne 
Risskov og heldige Viborg. Vores DM fra 
sidste år kunne ikke forsvares af vores 3g 
piger, som dog gjorde en ihærdig indsats. 
Bemærkelsesværdigt var det, at det hid
til suveræne 2g-drenge-hold blev slået af 
Horsens Amtsgymnasium med samme 
midler, som vores VM-hold blev slået; 
aggressivt forsvar og højt spiltempo. Så 
til næste år kræves en betydelig mere 
intensiv træning, hvis drømmen om at 
komme helt til tops på drenge-siden skal 
blive til virkelighed.
Volleysæsonen strakte sig fra november 
til marts. Vi deltog i gymnasieskolernes 
volleball-turnering i Odder med hold fra 
Ig drenge, 2g drenge og et blandet l+2g. 
hold piger. Selv om det var lige ved, 
lykkedes det ikke for nogle af vores 3 
hold at vinde puljen, men bare vent til 
næste år...

Anders Brok
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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 efterårsferien - i år 
13. oktober 1995. Her startes ud med for
eningens 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 kan
tinen til festmenu, underholdning og dans, 
men det primære er selvfølgelig snakken 
om „de gode gamle dage" og om livets 
genvordigheder.
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. Som noget nyt 
vil medlemslisten i år indholde medlem
mernes E-mail postadresse!
I år laves der iøvrigt hvervekampagne for 
at få fat i rigtig mange 10-års jubilarer. 
Hermed en kraftig opfordring til studen
terne fra AiH, årgang 1985, 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. 445 med
lemmer, og netop nu er størstedelen af 
studenterne årgang 1995 på vej ind i for
eningen.
Så der er lagt op til et brag af en jubilæums
fest den 13. oktober!

GYMLE-Bestyrelsen 1993/94:

1984 Kim Hougaard, 
Dyrehavevej 31. kid.
2930 Klampenborg 
1984 Søren Bendtsen,
Fasanvej 5, 
8330 Hinnerup 
1988 Peter Lorenzen, 
Kløvervej 33. 4.mf, 
Kolding
1988 Lone Bojesen, 
Karlemosevej 41, 
4.mf, Køge
1989 Anders Vejby Sørensen, 
Sankelmarksgade la,2.tv. 
Ålborg
1991 Bjarke Schønwandt, 
Hasle Centervej 179 7.th„ 
Århus
1991 Jonas Andersen. 
Torpevænget 83B, 8210 
Århus V.

86 98 55 15

75 50 49 37

53 66 11 37

98 12 03 91

86 19 87 23

86 75 09 21
1992 Mads Toftum, 
Risdalsvej 42. vær.3.
Viby J
1992 Peter Mouritsen, 
Fuglesangsallé 69.
Århus
1993 Tinna Landgren, 
Silkeborgvej 192. l.th.
8000 Århus C.
1993 Jesper Skriver, 
Snogebæksvej 140,1. lejl. 4.
8210 Århus V.
1994 Maya Tarp, 
Ålykkevej 7.
8370 Hadsten
1994 Karin Knop.
Hadbjergvej 18, 
8370 Fladsten

86 14 84 97

86 10 68 14

86 15 33 56

86 98 09 12

86 98 04 39

Hans Jørgen Madsen og Poul Tang
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Fest-udvalget

Festudvalget er en gruppe på ca. 20 fri
villige elever, der arrangerer og står for 
gym-festeme. Der er ca. en fest hver 
anden måned og som medlem af fest
udvalget, skal man hjælpe med detprak- 
tiske som planlægning, opstilling, salg af 
øl, vin og vand og ikke mindst opryd
ning.
I de seneste år har vi haft mange forskel
lige bands f.eks. 7 Souls and The

Powerhorns, Soulstew, gym-bands og 
mange flere.
Har du gode ideer til bands eller andet, 
så er festudvalget sikkert noget for dig. 
Nye medlemmer er velkomne efter årets 
første gym-fest (Intro-festen i slutnin
gen af august).

På festudvalgets vegne 
Anne B 2y

Frihåndstegning, Randi Hammer, 2b
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Operation Dagsværk?

Måske har du hørt om dette fænomen, 
og selvom det er svært at udtale, ligger 
der gode tanker bag. En gang om året 
river alle de gymnasie- og HF-elever, der 
har lyst til at gøre noget for den 3. 
verden, en dag (skoledag!) ud af kalen
deren. Det gør de for at tilbyde en dags 
frivilligt arbejde, så de kan tjene 200 kr„ 
som vil gå til et godt formål.
1994 -kampagnen gik ud på at give ecua
dorianske indianere muligheden for at 
få undervisning, så de kunne lære den 
uundgåelige vestlige verden at kende og 
samtidig holde fast i de indianske rød
der.
Udover at fungere som indsamling er 
Operation Dagsværk også et undervis
ningsmiddel, og op til indsamlingsdagen 
bliver der givet undervisning om det 
land og den kultur, der støttes.
Samtidig er der mulighed for at deltage 
i organisationen af Dagsværk, såsom at 
finde arbejde til folk, tælle penge op og 
sørge for informationer. Dette arbejde 
er skægt, hårdt, men meget lærerigt. Så 
meld dig ind i dagsværksgruppen på AiH 
i 1995 og deltag „i en god sags tjeneste“.

F.hv. formand for dagsværksgruppen
Martin L. Hansen 3z
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Morgensamlingerne

Som følge af den nye udvalgs-struktur på 
AiH hører morgensamlingerne nu un
der Informations- og aktivitets-udval
get.
Det gør de, fordi disse morgensamlinger 
giver os mulighed for at informere hin
anden om presserende emner af forskel
lig slags. Men morgensamlingerne - som 
i øvrigt er meget højt værdsatte blandt 
eleverne (jvf. en spørgeskema-undersø
gelse fra tema-dagene) - kan også bruges 
til andet end .kedelige“ meddelelser: For 
at sikre en vis variation ogen høj kvalitet 
etableredes således sidste år en morgen- 
samlings-redaktions-komité bestående af 
elever og lærere. Det er så meningen, at 
enkeltelever, klasser eller lærere kan hen
vende sig til komiteen med forslag til 
indslag - eller skrive sig på en dertil 
indrettet seddel ved kontoret. Komiteen 
kan på sin side også være udfarende, hvis 
den mener, at der skal ny kulør på 
morgensamlingerne.
I år har der foruden morgensangen, som 
er et fast indslag, både været debat og 
underholdning på morgensamlingerne. 
Men med morgensamlingerne er det li
gesom med kærlighed ogdemokrati: Det 
er ikke noget, som man bare har, men 
derimod noget, man må gøre en stadig 
indsats for.
Morgensamlingerne er vigtige for sko
len, og vi bør i fællesskab arbejde for en 
fortsat spændende udvikling af disse. 
Morgensamlingerne er for eksempel en 
oplagt mulighed for både lærere og må
ske især elever til at øve sig i at stå frem 
og tale foran en stor forsamling. Tag 
ordet! Det er dit!

p.u.v.
Mogens Hertoft

Poul Schierbeck 1939

175 Det er i dag et vejr

er du at-ler nær! Nu vil jeg glemme rent, at det var

og brin-ge dem til en, som jeg har kær.

1 Det er i dag et vejr - et solskinsvejr! 
O, søde vår, så er du atter nær!
Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter, 
nu vil jeg gå og købe hyacinter 
og bringe dem til én, som jeg har kær.

2 Hun købte af de hvide og de blå, 
hun købte af de smukkeste, hun så. 
Det er i dag et vejr! Og solen skinner! 
Og om mig svæver lutter lyse minder, 
dem ta'r jeg med til den, jeg lænker på.

3 Og de kom svævende i ring og rad. 
Hun gik imellem dem og var så glad. 
Det er i dag et solskin uden mage! 
Og jeg har solskin nok til mange dage, 
og jeg må kysse hvert et lille blad.

4 Hun kyssede dem alle, hver især, 
hun bragte dem til den, hun havde kær. 
Min ven, her kommer jeg med hyacinter! 
Min ven, nu glemmer vi. at det var vinter! 
Det er i dag et vejr, et solskinsvejr -!

Ludvig Holstein 1895
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Halkyon

Halkyon er elevbladet på AiH; med tryk 
på elev. For vi er en mindre gruppe 
elever, som bidrager med artikler, fotos 
eller tegninger. Halkyon laves af elever, 
til elever.
Derfor står vi selv for at vælge stoffet og 
få økonomien til at løbe rundt. Sidst
nævnte kan - indrømmet - være ganske 
svært, når den generelle holdning på 
gymnasiet er, at man gerne vil læse 
Halkyon, men bare ikke gider at bruge 
fire sparekroner derpå....
Vi på Halkyon har valgt at glæde os over, 
at bladet læses af de fleste; og så må vi 

kæmpe lidt hårdere for den kedelige del. 
Delvis derfor, og delvis p.g.a. manglende 
tid (de fleste på redaktionen er 3g’ere) 
har vi været alt for lidt produktive i år. 
Dog skriver flere fra Halkyon nu for 
.rigtige“ landsdækkende ungdomsblade, 
hvilket tærer på fritiden...
I skoleåret ’95-'96 kommer en ny gene
ration til roret. Så hvis du - enten som ny 
elev eller „genganger“- går med en 
journalistspire i maven, kan du få mulig
hed for engageret at afprøve genren...

Ida Relsted Iversen, 3b

HALKYON
No. S - Marts «85 - Pris: 4 kr.
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Linoliumstryk, Randi Hammer 2b
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Studieture
2a's Studietur Swansea-London 
17. - 26. marts 1995.
Fredag d. 17. marts omk. kl. 12.30 sam
ledes en flok kåde 2g'ere på Hadsten 
station for at starte på årets studietur. 
Humøret var højt og alle glædede sig til 
turen. Glæden holdt sig kun til hen 
omkring midnat, så begyndte man at 
tale om hårdt vejr, måske storm. Stor
men kom, vi lå underdrejet i 9 timer, og 
først kl. 21 lørdag nåede vi Harwich. 
Efter en lang bustur - over London - 
ankom vi kl. 5 søndag morgen til Swansea 
College, hvor nogle af vores værtsfamilier 
var mødt op for at modtage os. Efter en 
velfortjent .hviledag“ sammen med 
værtsfamilierne, startede vi mandag 
morgen i de 3 grupper, som vi var blevet 
inddelt i hjemmefra. Nogle tog på 
geografitur til Brecon Beacons i 2 døgn, 
nogle øvede teater med Dylan Thomas- 
tekster og andre deltog i historie-turen 
til Big Pit den ene dag, St. Fagans den 
næste dag og sluttede af med Swansea 
Industrial and Martime Museum den 

sidste dag i Wales. Om aftenen overvæ
rede alle teatergruppens opførelse af 
Dylan Thomas - det var imponerende, 
hvad de havde nået på så kort tid. 
Torsdag gik turen så mod London med 
ophold ved Stonehenge og Winchester 
undervejs. Efter indkvartering skulle alle 
i teatret til musicalen .Starlight Express“. 
Det var en forrygende oplevelse med 
fart over feltet på rulleskøjter rundt i 
hele teatret.
Fredagstod den på seightseing: Westmin
ster Abbey og Set. Pauls Cathedral og frit 
valg mellem British Museum og Science 
Museum. Om aftenen var 2/3 igen i 
teatret, denne gang til musicalen 
.Phantom of the Opera“ - en fantastisk 
oplevelse.
Lørdag skulle vi med bådtoget kl. 14.25, 
men inden nåede vi at tilbringe 2-3 
timer i Tower of London.
Søndag d. 26. marts kl. 18.30 ankom vi 
trætte til Hadsten station efter en ople
velsesrig studietur.

2a
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2b: Skt Petersborg - en by af guld
Jeg sad et øjeblik stille, lammet af den 
blændende skønhed. Uden at bevæge 
mig sugede jeg stemningen til mig. En 
dump lyd, fra min teater-kikkert der 
ramte gulvtæppet, bragte mig tilbage til 
virkeligheden. Med kikkerten sikkert i 
hånden igen studerede jeg det kæmpe
mæssige loftsmaleri et par meter over 
mit hoved. Uden om maleriet var der 
guldbelagte blomsterdekorationer og så 
meget guld, at dronningen ville mis
unde det. Musikken går i gang og smyger 
sig om mig, indhyller mig med en magi, 
som holder mig tryllebundet resten af 
forestillingen.
Ikke i min vildeste fantasi, havde jeg 
troet, at Svanesøen kunne være så spæn
dende.
Alligevel sidder jeg med øjnene limet på 

balletdanserne, der med en utroligt ud
ført elegance fejer henover scenen. Plud
selig falder den hvide svane sammen. 
Folk klapper, og tæppet går ned. Der er 
pause. Men sekunder senere sidder jeg 
igen og ænser kun musikken og ballet
danserne. Til sidste øjeblik er jeg som 
fortryllet, og det varer ved selv ude i 
forhallen.
Jegbefandt migi en verden, hvorguldog 
gallapåklædning hørte hjemme. Men 
ude på gaden slog virkeligheden mig 
som en knytnæve i ansigtet. I stedet for 
musikkens trylleslør, var det eneste, der 
omfavnede mig, en kold brise. Men inde 
i hjertet bærer jeg stadig et minde om 
mit eventyr.

Kasia Kaduski,
2b
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2u: Studietur til Mühlbach i Østrig 
.At rejse er at leve“, sådan har en berømt 
dansk forfatter engang sagt. Derfor ville 
vi, 2u ud at rejse, nærmere bestemt til 
Østrig for at stå på ski.
Og hvilken uge. Ned gennem Tyskland i 
et lille bumletog. I Østrig kom vi endelig 
frem til vores .Gasthoff“, et dejligt sted. 
Så ud i de naturskønne omgivelser, og 5 
dage på ski.
Nogle var måske LIDT bedre end andre 
til at stå på ski, men der var da ingen, der 
brækkede arme eller ben.

Og selvfølgelig var der afterskiing hver 
eftermiddag og aften.
Der var happyhour fra 16-20 og hvad 
skulle man ellers bruge sine penge på? 
Torsdag aften var der den helt store fest 
hvor man måtte tage afsked med ens 
nye flammer, en sørgelig, men herlig 
aften. Fredag tilbragte vi i Salzburg hvor 
vi bl.a. besøgte Mozarts fødehus og den 
berømte fæstning.
Hjem med toget og nej vi var ikke trætte, 
der blev festet hele vejen hjem.

2u
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2x: Grækenland: Fedt og hedt!
Primært som forberedelse til 3g-faget 
oldtidskundskab og sekundært med hå
bet om at slippe for det kedelige danske, 
grå februar-marts vejr , (eller var det 
omvendt?) drog 2x i uge 9 med shorts og 
T-shirts ned til temperaturer på en 20- 
25 grader samt blå himmel: Græken
land kan VARMT anbefales som rejse
mål for kommende studietur!
Athen er en imponerende by både m.h.t. 
størrelsen og dens mange smukke byg
ningsværker. Her skal især fremhæves 
det berømte Akropolis, der virkelig le
vede op til sit ry. - I Plaka, den gamle 
bydel i Athen, er der rige muligheder for 
at gå på opdagelse i de mange små gader 
med masser af boder og gøre forskellige 
gode kup (tror man da). Men efterhån
den lærer man at gennemskue vendin
ger som .Special price“, .Student price“ 
og .Only for you!“ - Er man ude efter en 
kulinarisk oplevelse, findes der blandt 
de mange små forretninger mindst lige 
så mange restauranter, der f.eks. byder 
på kød svøbt i vinblade og blæksprutter, 

skyllet ned med den græske harpiksvin 
retsina. For tøsedrenge og folk med 
meget sarte maver er der flere 
Mac'Donalds’er som alternativ.
Fra Athen kan man tage på busture for 
at se lidt mere af landet og dets antikke 
baggrund. På Peloponnes besøgte vi f.eks. 
den kendte borgruin i Mykene fra ca. 
1200 f.Kr. samt et velbevaret og stadig 
brugt amfiteater i Epidaurus. En anden 
dagstur gik til det smukke Delfi med 
Apollon-helligdommen.
Er man træt af at se på pænt stablede 
sten og mere har lyst til fest og ballade, 
har Athen også et rigt natteliv, der både 
byder på diskoteker og små, hyggelige 
gadecafeer. Til slut skal dog lyde en 
ADVARSEL: Hvis man er blevet interes
seret i at rejse til Athen/Grækenland, 
bør man være meget opmærksom på de 
paranoide og småtossede bilister samt 
de manglende færdselsregler. Men det 
kan man jo ta’ som en oplevelse for sig!

Johanne og Heine, 2x 
Anette Wickings og Kenneth Tollund
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2y: Firenze - Renæssancens by
Efter et længere forløb i historietimerne 
om renæssancens betydning både for 
den moderne kunst, bygninger og tan
ker, var vi, 2y, en uge i Firenze for at 
mærke den på vores egne kroppe. Ugen 
gik med at traske rundt i Firenzes gader 
for at se på diverse storslåede paladser, 
museer og kirker. Selvom dette udfyldte 
det meste af tiden, blev der også tid til 
fest og ballade i Firenze by night.
Den oplevelse der nok vil blive husket 
længst tid var fodboldkampen, 
Fiorientina - Inter. Den intense atmo

sfære på stadion fik selv den mindst 
oplagte revet med i suset. Men vi blev 
hurtigt hevet ned på jorden igen, da vi på 
vej hjem gik en længere omvej i vand til 
knæene. Dog var det næsten den eneste 
dag med regnvejr, ellers havde vi solskin 
fra en blå, skyfri himmel.
Alle, en smule sørgmodige, trætte og 
halvstramme, rullede vi langsomt væk 
fra Firenzes banegård med retning 
nordpå til lille, flade Danmark, men 
altid vil denne tur ligge et sted dybt i 
vores hjerter....

Mette og Anne 2y
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2z: Firenze
For 15 minutter siden fik vi allernådigst 
lov til at sætte vores bagage på et værelse 
på hotellet. Nu er vi startet på vores 
første sightseeing i Firenze. Bente er 
usandsynlig frisk og fører an i stræk
march. Denne tendens forsvinder dog 
efter et par dage. Turen går ad smalle, 
stejle gader til en gammel borg, som 
ligger oven for Boboli-haven, og som 
ligger så højt, at hele Firenze ligger ud
strakt for vores fødder, da vi når op. Vi 
kan også se stadion, og det er der, vi skal 
hen, når vi lige har pustet ud. Vi skal se 
Fiorentina spille mod Inter (Resultatet 
blev 2-2).
I de følgende dage blev Firenze gået 
igennem på alle leder og kanter. Over
skriften var renæssancen. Vi skulle se en 
masse, men nogle gange gik vi forgæves 
og kom til lukkede døre. Det betød mere 

fritid, som blev brugt på at kigge på 
markedet, spise og især ligge på rådhus
pladsen, Piazza Signoria, hvor vi altid 
endte med at sidde/ligge i en stor 
menneskeklump! En strategisk godt pla
ceret isbar tjente godt på os, når vi lå og 
legede sommer med bare arme og ben. 
Indbyggerne må være utroligt religiøse, 
ihvert fald hvis man skal dømme efter 
det antal kirker og kapeller, der er at 
finde. Og så har vi ikke engang (selvom 
vi virkelig arbejdede på det) set dem alle! 
I toget på vej hjem til Danmark var 
stemningen lidt træt, hvilket er forstå
eligt, når man tænker på alt det, vi havde 
set, og når man tænker på, at vi hver nat 
i gennemsnit kun fik 3-4 timers søvn. 
På vores studietur fik vi afsløret dele af 
Firenze, vi ikke kendte til - og dele af 2z, 
vi ikke kendte til...!!!

2z
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FRA SKOLENS DAGBOG 1994/95

1994
August
Skolen starter.
Introduktionsarrangementer Ig.
lp ekskursion til Den Jydske Haand- 
værkerskole og Handelsskolen i Randers. 
Designholdet ekskursion til Kunstnernes 
Hus.
Musik højniveau og mellemniveau hol
dene ekskursion til „Lucretia“ på Helsin
gør Teater i Den gamle By.
2g højniveauhold biologi ekskursion til 
Søften vandværk.

September
Fællestime for lg: „Affald", performance 
i forb. med Muvinprojektet på Hadsten 
Genbrugsstation.
Biologi mellemniveauholdet ekskursion 
til Faurskov.
Idræt mellemniveauholdet ekskursion 
Århus.
2g3gBk ekskursion til Århus Kunstmu
seum.
ly hyttetur/ekskursion Tangeværket. 
Fodboldstævne Grena-Hadsten-Paderup. 
Forældreaften Ig og 1HF.
3g ekskursion til København.
Pædagogisk week-end.
Fællestime v. biskop Kjeld Holm: Det 
personlige ansvar.
Fællestime: Valgmøde i anledning af fol
ketingsvalget.
Ib hyttetur/ekskursion Tangeværket.
lx hyttetur/ekskursion kanotur og 
Tangeværket.
la hyttetur/ekskursion Hinnerup/Århus. 
Fællestime vedr. temadags-grupperne.
Valg af forældrerepræsentanter til besty
relsen.
Temadage om moral og etik.

Oktober
3BI ekskursion Skallingen, Ho Bugt.
1c ekskursion Århus.
Iz ekskursion Tønder, Nolde Museet og 
Vadehavet.
MUVIN miljøprojekt.
Gamle elevers fest - Gymlefest.
2g3g Bk ekskursion Århus Kunstmuseum. 
Fællestime med Peter A.G. fra Gnags.
Iz inkursion fysik.

November
Besøg af elever fra Hammel-skolerne.
Besøg af elever fra Hadsten-skolerne.
Besøg af elever fra Randers Realskole.
Besøg af elever fra Langå Skole, 
lp hyttetur.
Operation Dagsværk-dag.
3z ekskursion til „Ibsensamlingen" i Ho
bro.
3b og 3u ekskursion til „Starlight“ Århus 
Kunstmuseum.
3uxyz ekskursion til Steno Museet i År
hus.
MUVIN lx projektuge.
3a ekskursion Randers Kunstmuseum.
3x ekskursion Horsens Kunstmuseum.
Fællestime: Amnesty International.
Bestyrelsesvalg.
3BI ekskursion: Traditionelt landbrug. 
3y ekskursion Kunstmuseet i Århus.
3BI ekskursion: Økologisk landbrug.

December
Basketstævne 3g drenge/piger samt VM- 
kvalifikation-piger.
Besøg af lO.kl. fra Søndervangskolen, 
Hammel.
Julekoncert.
2z inkursion fysik.
Muvin åbent hus arrangement.
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Volleyturnering på Amtsgymnasiet i 
Odder,
DesignholdetekskursiontilHadstenTræ- 
industri.
Erhvervøkonomiholdet ekskursion Had
sten Bank.
Basketstævne på Langkær Gymnasium 
Besøg af amtets økonomiudvalg.
Julevolley.
Juleafslutning.

1995

Januar
Forældrekonsultation Ig, 2g og 3g. 
Besøg af elever fra Hinnerup-skoleme. 
Fællestime med Lin-ensemblet: klaver, 
cello og klarinet.
Valgfagsorientering for forældre og ele
ver.
Musical: „Cabaret“,
Orienteringsmøde for kommende ele
ver.
Større skriftlige opgave 3g.
VM-kvalifikationsfinale i basket, drenge, 
i Ballerup.
VM-kvalifikationsstævne i basket, piger, 
i Rungsted.

Februar
Designholdet ekskursion til Skolen for 
Brugskunst og Trapholt.
FY1/FY2 inkursion fysik højt niveau.
Terminsprøver 3g, 2gs og 2gm.
Idræt-mellemniveauholdet ekskursion til 
Søhøjlandets Ferie- og Aktivitetscenter. 
1HF ekskursion til Musikhuset.

Marts
Terminsprøver 3g.
Fællestime om jobsøgning for 3g v. per
sonalechefen fra Hadsten Bank.
Rejseuge for 2g-klasserne

la inkursion dansk.
ly inkursion fysik.
ly inkursion kemi.
Uddannelsesdag for 2g og 3g.
Fællestime for Ig og 2g: Jens Fink-Jensen. 
Erhvervsøkonomiholdet ekskursion til 
Coca-Cola og McDonald.
Semifinalestævne basket,drenge, Risskov- 
Stø vring-Vibo rg-Ai H..

April
Jubilæumskoncert/Jubilæumsudstilling. 
Fransk-Dansk projektuge.
Pædagogisk aften med Inge Heise: Ele
ven i klasseværelset.
Fællestime for lg: Biolog Inge Rich. 
FY1/FY2 inkursion fysik.
2x inkursion fysik.

Maj
3BI ekskursion til forsøgsstationen i 
Foulum.
3KE ekskursion til Kommunekemi i Ny
borg og Fynsværket i Odense.
2g3gEØ ekskursion til Ceres i Århus, 
lc ekskursion til Lilleåen.
Ib ekskursion til Hadsten Rensningsan
læg-
Sidste skoledag 3g.
Skriftlig studentereksamen 2g og 3g.
Sidste skoledag lg og 1HF.
Skriftlig eksamen HF.
Danskopgaven lg.
Mundtlig eksamen 3g og 1HF.
Sidste skoledag 2g.
Skriftlige årsprøver for lg og 2g.

Juni
Mundtlig studentereksamen lg, 2g, 3g og 
1HF.
Mundtlige årsprøver lg og 2g. 
Årsafslutning.

44



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 forskellige perioder udover 1 må
ned (læs nærmere herom i vejledningen). 
Den pris, som du selv skal betale (egen
betalingen). er 2000 kr. pr. måned.
Opkrævning og buskort sendes direkte fra 
Amtskommunen.
Ansøgningsskemaet og vejledningen kan af
hentes på skolens 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.
Desuden har vi fået EDB-registreret bøgerne, 
hvorfor man nu kan foretage mere kvalifice
ret litteratursøgning via bibliomatik-syste- 
met
Formålet med biblioteket er at støtte den 
daglige undervisning,herunder arbejdetmed 
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 1 måned.
Biblioteket er åbent i skoletiden. Biblioteka
ren vil være til stede på nærmere angivne 
tidspunkter i ugens løb.

Bogudlevering.
Boginspektor administrerer bogudlevering 
og aflevering i løbet af skoleåret Boginspektor 
vil være til stede i bogkælderen på nærmere 
angivne tidspunkter i ugens løb.
Bøgerne er skolens ejendom og skal erstat
tes, hvis de ødelægges, mistes m.v. Husk at 
indbinde og skrive navn i bøgerne. Ordbøger 
og lommeregnere skal eleverne selv betale. 
Hvis de bestilles gennem skolen, udleveres 
disse på elevens første skoledag.

Faglige Organisationer.
Lærernes fagforening hedder: Gymnasiesko
lens Lærerforening (GL).
Tillidsmand på skolen er Niels Just Mikkel
sen.
For gymnasieelever er der to organisationer: 
DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslut
ning), 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 indi
viduelt.

Ferieplan.

1995: 
Sommerferie: 
Efterårsferie: 
Juleferie: 

26/6-7/8 
16/10-20/10
22/12

5/1
12/2-16/2
1/4-8/4
24/6
3/5

1996:
Juleferie:
Vinterferie:
Påskeferie:
Sommerferie:
StBededag: fredag d.
Kristi Himmelfartsdag: torsdag d. 16/5
Pinseferie: mandag d.27/5
(alle dage inkl.)

Forsikring.
Eleverne er i forbindelse med deltagelse i 
undervisningsaktiviteter dækket af en amts
lig ulykkesforsikring, som dækker mindre 
skader - herunder tandskader, som kan ind
træffe. når uheldet er ude. Det skal dog 
understreges, at der er tale om beskedne 
forsikringssummer.
Skolen har ingen forsikring, der yder erstat
ning i tilfælde af tyveri og lign, mod eleverne. 
Det tilrådes derfor eleverne selv at tegne de 
nødvendige forsikringer.
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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 
føre nøje kontrol med elevernes forsømmel
ser.
En af grundene til, at der er mødepligt, er, at 
man ved at følge undervisningen opnår visse 
fordele i form af mindre pensum til eksa
men.
Mange forsømmelser kan føre til, at man 
ikke får lov til at gå til eksamen. (Der er 
afsluttende eksamen i nogle fag allerede i 
Ig). Manglende aflevering af opgaver tæller 
også som forsømmelser.
Forsømmer en elev i et sådant omfang, at 
skolen må nære betænkelighed over for ele
vens mulighed 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 indstilles til eksamen, hvis 
forsømmelserne fortsætter. Før den ende
lige tilmelding til eksamen skal lærerne på et 
lærerforsamlingsmøde udtale sig om. hvor
vidt elever, der har modtaget skriftlige ad
varsler, skal indstilles til eksamen. Rektor 
træffer herefter afgørelse om evt eksamen 
på særlige vilkår eller hel udelukkelse.
En elev, der ikke får tilladelse til at 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.

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 konto
ret.

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

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

Karaktergivning og prøver.
Der gives standpunktskarakterer ( 13skalaen) 
to gange i løbet af skoleåret (forår og efterår). 
Desuden gives der årskarakterer ved skole
årets slutning. I slutningen af Ig og 2g holdes 
der årsprøver i de skriftlige fag samt mundt
lig studentereksamen i de fag. der afsluttes i 
henholdsvis Ig og 2g. Desuden arrangeres 
mundtlige årsprøver, som kan være traditio
nel eksamensforberedelse eller projekter. I 
3g afholdes der terminsprøve i de skriftlige 
eksamensfag: i dansk og i valgfagene på højt 
niveau.
I maj juni afholdes skriftlig og mundtlig stu
dentereksamen med fremmede censorer.

Oprykning.
Ved hvert skoleårs slutning drøfter lærer
forsamlingen hver elevs standpunkt Hvis 
dette giver anledning til betænkeligheder, 
ved tager lærerforsamlingen, hvilketråd 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.
Skolens forskellige udvalg orienterer om 
dagsorden og beslutninger på opslagstavler 
udenfor lærerværelset. Ved at holde øje med 
disse får man som elev og lærer mulighed for 
at følge med og deltage i skolens demokrati.
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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 - 15.25

onsdag

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
Elevrådeter elevernes indbyrdes samarbejds
organ. Det vælger repræsentanter til andre 
udvalg på skolen og søger herigennem at få 
indflydelse. Dertil kommer, at eleverne i 2g 
og 3g skal høres i forbindelse med skolens 
tilbud om valgfag.
Lærerforsamlingen har til opgave at drøfte 
den enkelte elevs standpunkt og vejlede ele
ven med hensyn til oprykning i næste klasse 
m.v. Alle lærere ved skolen er medlem og kan 
udtale sig.
Når det drejer sig om tilmelding til eksamen, 
er det dog alene klassens/holdets lærere, der 
har tale- og stemmeret.
Pædagogisk Råd består af alle lærere ansat 
ved skolen. Der vælges et forretningsudvalg 
bestående af formand, næstformand og se
kretær. Pædagogisk Råd skal høres/spørges 
om en række forhold, der gælder for skolen 
som helhed og afgive sin indstilling/mening 
om forsøgsundervisning, anskaffelse af større 
inventargenstande, undervisningsmidlerm.v. 

Endelig beslutter Pædagogisk Råd, inden for 
bekendtgørelsens rammer, omfanget og ar
ten af årsprøver, karaktergivning m.v.
Det daglige samarbejde mellem rektor, in
spektorer og medlemmer af Pædagogisk Råd 
og Elevrådet, samt det teknisk-administra- 
tive personale foregår i 4 udvalg - Fagligt 
Udvalg. Budget- og Økonomiudvalg, Infor
mations og Aktivitetesudvalg og Pædagogisk 
Udvalg.
1 Fagligt Udvalg diskuteres og besluttes for
hold omkring time- fagfordeling. Her laves 
oplæg til udbud af valgfag og holdoprettelse. 
Der laves planer for lærernes efteruddan
nelse. og man diskuterer principper for ske
malægningen.
Budget- og Økonomiudvalgets overordnede 
opgave er at administrere skolens elevtals
bestemte udgifter, og her diskuteres også 
skolens fysiske indretning.
Informations- og Aktivitetsudvalget beskæf
tiger sig - som navnet antyder - med at få de 
mange informationer, som er nødvendige 
for at få en skole til at fungere, til at flyde 
effektivt mellem de forskellige grupper. Der
til kommer, at udvalget planlægger og koor
dinere aktiviteter uden for den skemalagte 
undervisning, f.eks. fællestimer, skole
komedie, fester, m.m.
Opgaverne for Pædagogisk Udvalg er først 
og fremmest at skabe pædagogisk fornyelse 
på skolen ved at fastholde den pædagogiske 
debat og ved at komme med nye initiativer, 
som kan forbedre det pædagogiske indhold 
i undervisningen. Dertil kommer diskussion 
af principper for ekskursioner og studiet
urer.

Skolens bestyrelsen består af: Borgmester 
Carl Johan Rasmussen (formand), amtsråds
medlem Peder Meyhoff. kommunalbesty
relsesrepræsentant Egon Schou Hansen, for
ældrerepræsentant Hanne Raun, forældre
repræsentant Inge Juel Christensen, valgt af 
bestyrelsen bankdirektør John Madsen, ad
junkt Bente Lan gage rgaard, adjunkt Annette 
Rousing, teknisk-adminstrativtpersonalere- 
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præsentant sekretær Marianne Mark, elev 
Kim Møller-Nielsen og elev Mikkel Jesper
sen (næstformand).
Bestyrelsens opgave er, efter indstilling fra 
rektor: at fastsætte det maksimale elevtal i 
klasserne, - at bestemme skolens fagudbud. - 
at fastsætte skolens ferieplan, - at fastlægge 
skolens budget inden for den økonomiske 
ramme, som er fastlagt af amtsrådet. Herud
over skal bestyrelsen formidle samarbejde 
mellem skole og hjem, medvirke ved løsnin
gen af sociale opgaver i tilknytning til skolen, 
fastsætte skolens ordensregler samt med
virke ved byggesager.

Sygdom
Hvis en elev p.g.a. sygdom har måttet for
sømme undervisningen, skal hun/han den 
første skoledag efter forsømmelsen aflevere 
en seddel med angivelse af sygdommens art 
og varighed på kontoret. Sedlen skal være 
underskrevet af forældre/værge. Dog kan 
elever, der er fyldt 18 år, selv skrive under. 
Hvis sygdommen varer mere end 10 dage, 
kan der arrangeres sygeundervisning i hjem
met eller f.eks. på hospital. Hjemmet bedes i 
sådanne tilfælde underrette skolen så hur
tigt som muligt, hvis man ønsker syge
undervisning.
Hvis en elev lider af en sygdom, som specielt 
er en hindring for at deltage i idræt, skal der 
afleveres en lægeattest herom til skolen. 
Særlig blanket til en sådan lægeattest udle
veres på kontoret
Hvis det drejer sig om kortvarig sygdom, kan 
skolen fritage eleven for aktiv deltagelse i 
idræt, uden at der afleveres lægeattest, hvis 
en begrundet anmodning afleveres skriftligt 
til idrætslæreren. En sådan fritagelse gælder 
højst en uge; bliver det nødvendigt at for
længe den, skal dette begrundes skriftligt 
over for idrætslæreren. Ved midlertidig fri
tagelse fra idræt skal eleven overvære un
dervisningen 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 skolepsy
kolog, socialrådgiver eller det bistandskon
tor, som eleven hører til.
Hvis en elev er ved .at skride i svinget* eller 
slet ikke kan få tiden til at slå til med alle de 
lektier, eller hvis vedkommende går og pus
ler 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 indi
viduel vejledning. Kontortiden er opslået 
uden for studievejlederkontoret.

Uddannelses og erhvervsorientering.
I løbet af 1 g gives der kollektivt en indføring 
i almen studieteknik, og der gives valgfags
orientering. I 2g gennemgås kollektivt dels 
generelle forhold i forbindelse med uddan
nelse og erhverv, dels økonomiske og sociale 
forhold i uddannelsesforløbet. 1 3g fortsæt
ter den kollektive ogden individuelle orien
tering om uddannelses- og erhvervsmulig
heder, herunder bl.a. arbejdsmarkedsforhold, 
arbejdsløshedsproblematik, ansøgnings
procedurer, optagelseskriterier og mulighe
der for job i udlandet. For 2g og 3g-erne 
bliver der hvert år arrangeret, uddannelses
dage på gymnasiet, hvor eleverne får anled
ning til at træffe repræsentanter fra diverse 
uddannelsessteder og erhverv. 3g-erne får 
desuden tilbud om at deltage i et .Åbent 
Hus*arrangement. der foregår på uddan
nelsesstedet. Dette giver altså også en mulig
hed for at opleve atmosfæren på stedet

Læsepædagog
Du kan henvende dig til skolens læsepædagog 
for eksempel i hans ugentlige træffetid.
Læsepædagogen har sit hovedkvarter i dansk
depotet 219 i hjemstavn 2.
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Du kan fà gode ràd, hvis du synes, du har 
eller fàr læse-, stave- eller højtlæsnings
problemer.
Og du kan fà det. som man kalder specialpæ
dagogisk undervisning af kortere eller læn
gere varighed.
Rådgivning og anden støtte er en frivillig sag. 
Som hovedregel er undervisningen indivi
duel; hvis det er muligt, så foregår den i en 
mellemtime i dit skema.
Hvis du skal have dispensation i forbindelse 
med eksamen, for eksempel i form af forlæn
get forberedelsestid, indlæsningaf eksamens
tekster eller lign., så sker det efter indstilling 
fra læsepædagogen.

SU
For unge, der er fyldt 18 år. er der mulighed 
for at få støtte fra Statens Uddannelsesstøtte. 
Man er støtteberettiget fra og med kvartalet 
efter det fyldte 18. år, dog afhængig af foræl
drenes økonomiske forhold indtil måneden 
efter det fyldte 19. år.
Man bør være opmærksom på. at man kun 
kan få SU efter reglerne for hjemmeboende, 
selv om man er udeboende, når man er 
under 20 år og ikke har afsluttet sin første 
ungdomsuddannelse. Der kan dog gives dis
pensation. hvis f.eks. transportvejen mellem 
skole og forældrenes bopæl er over 20 km 
eller transporttiden overstiger 75 min.
Man må sørge for i god tid (et par måneder 
før) at hente ansøgningsskema på skolens 
kontor, hvor man samtidig kan få udleveret 
b 
gælder for Statens Uddannelsesstøtte.
Skolen indsender ansøgninger hver mandag 
til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, 
og ekspeditionstiden vil herefter være ca. 4 
uger.
Endelig skal der gøres opmærksom på, at en 
ny SU-lov træder i kraft den 1.1.96. Der vil 
blive orienteret om de nye regler i efteråret 
1995.

Ugeinformation
Hver fredag udgives en ugeinformation for 

den kommende uge. Ugeinformationen, der 
ophænges på klassernes opslagstavler, inde
holder informationer om arrangementer, 
skemaændringer, lærerkurser, møder m.v. 
Husk at læse ugeinformationen hver uge.
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Arets 
studenter
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3a
Kristian Løgstrup Amdisen 86-911342
Rådyrvej 18 Søften 8382 Hinnerup
Betina B. Boddum-Andersen 86-980739
Rækkevej 2 Lyngå 8370 Hadsten

Bonnie Boye 86-985421
Fusagervej 31 Foldby 8382 Hinnerup

Siggi Kristoffersen Brandt 86-981470
Tjørnevej 1 8370 Hadsten

Morten Hvid Christensen 86-461290
Engvænget 8 8870 Langå
Lise Degn-Pedersen 86-963111
Solbakken 66 8450 Hammel

Nuala Clare Fogde 86-911086
Æbleparken 17 Søften 8382 Hinnerup
Mia Cohrt Hillgaard 86-986789
Overdrevet 31. 8382 Hinnerup
Karen Nørby Jensen 86-987744
Klapskovvej 15 Tinning 8382 Hinnerup

Mads Meier Jæger 86-985727
Mølballe 9 Norring 8382 Hinnerup

Tanja Lassen 86-987493
Merkurvej 16 Søften 8382 Hinnerup

Mads Mikkelsen 86-985281
Elmevej 2 8382 Hinnerup

Stine Mikkelsen 86-985381
Th.Nielsensvej 26 Grundfør 8382 Hinnerup

Charlotte Bang Mortensen 86-987339
Thiesensvej 4 Foldby 8382 Hinnerup

Helle Mundt
Snerlevej 6 8382 Hinnerup

86-987135

Jakob Staugaard Nielsen 
Svinget 37 8382 Hinnerup

86-911081

Maibritt Bødker Nielsen 
Blåmejsevej 13 8382 Hinnerup

86-988203

Tina Basse Nielsen
Hadbjergvej 14 G st. 8370 Hadsten

86-983286

Niels Rysz Olsen 86-911617
Skoletoften 19 Grundfør 8382 Hinnerup

Helene Agerlund Petersen 
Svalevej 8 8382 Hinnerup

86-987417

Johanne Skovholm 
Frejasvej 9 8370 Hadsten

86-981108

Morten Søgaard 
Birkevænget 7 8382 Hinnerup

86-985360

Jennifer Gulev Sørensen 
Overgårdsvænget 1 8370 Hadsten

86-982344

Rasmus Elgaard Sørensen 
Jupitervej 16 Søften 8382 Hinnerup

86-987834

Rikke Bundgaard Vammen 
Bøgevej 3 8370 Hadsten

86-983989

Karina Alborg
Jupitervej 9 8370 Hadsten

86-982573

51



3b Katja Cecilia Larsen 86-989424
Rikke Maria S. Andersen 86-912003 Mejlbyvej 11 A Ødum 8370 Hadsten
Tjørnevej 22 8382 Hinnerup Morten Larsen 86-462060
Bianca Bang 86-911391 Villavej 26 8870 Langå
Rønvangen 124 8382 Hinnerup Helle Wissing Laursen 86-962232
Mette Holter Christensen 86-988094 Valmuevej 11 8450 Hammel
Møllevangen 12 8382 Hinnerup Mie Møller Leth 86-963857
Jens Wejlby Clausen 86-980851 Birkevej 7 8450 Hammel
Hoelvej 19 Vissing 8370 Hadsten Jesper Dichov Lund 86-980437
Heino Holst Hansen 86-461794 Randersvej 11 A 8370 Hadsten
Havevej 7 8870 Langå Klaus Godiksen Møller 86-462092
Sanne Hedam 86-988019 Skovalle 6 8870 Langå
Bøgevej 38 8382 Hinnerup Bonnie Nielsen 86-914249
Karen Heilemann 86-960252 Siøvej 13 8370 Hadsten
Frijsenborgvej 180 Skjød 8450 Hammel Jacob Langvad Nielsen 86-986300
Palle Hjorth 86-983030 Tranevej 5 8382 Hinnerup
Anemonevej 6 8370 Hadsten Katrine Stockholm Nielsen 86-911298
Rikke Holt 86-914124 Storegade 27 8382 Hinnerup
St.St.Blichers Vej 11 8370 Hadsten Bettina Obling 86-986213
Jens Sondrup Wulff Hvass 86-462090 Nørrevangen 17 8382 Hinnerup
Parkvej 3 8870 Langå Christina Bisgaard Sørensen 86-982314
Ida Relsted Iversen 86-462363 Fasanvej 4 8370 Hadsten
Væthvej 7 8870 Langå Signe Torbensen 86-961570
Lonni Fogsgaard Jensen 86-980819 Grønhøjvej 3 8450 Hammel
Vesterskovvej 17 8370 Hadsten Lise Trangbæk 86-914320
Kasper Kronenberg 86-987874 Tåstrupvej 9 Selling 8370 Hadsten
Rensdyrvej 9 Søften 8382 Hinnerup Elisabeth Walbom

Tranevej 30 8382 Hinnerup
86-988282
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3u

Nethe Andersen 86-911407
Grøntoften 26 Søften 8382 Hinnerup

Thomas Nors Bay 86-981102
Vermundsvej 8 8370 Hadsten

Lotte Camilla Birkegaard 86-914343
H.C.Andersensvej 8 Selling 8370 Hadsten

Sarah Morrison Brejnholt 86-445179
Hammelvej 143 Jebjerg 8870 Langå

Sune Elkjær 86-988291
Pakhusvej 2 8382 Hinnerup

Lina Gotfredsen 86-983382
Bondesholmvej 1 Lyngå 8370 Hadsten

Lene Haulund Hansen 86-986505
Tranevej 57 8382 Hinnerup

Michael Nymark Hansen 86-986397
Søndermarken 85 Søften 8382 Hinnerup

Martin Relsted Iversen 86-462363
Væthvej 7 8870 Langå

Troels Jeppesen 86-468428
Hadstenvej 6 Laurbjerg 8870 Langå

Søren Blok Jørgensen 86-962503
Rolighedsve) 34 8450 Hammel

Bettina Kjeldsen 86-987377
Siriusvej 1 Søften 8382 Hinnerup

Anders Risum Korsgaard 86-982552
Hjaltesvej 35 8370 Hadsten

Povl Rene Madsen 86-981141
Howej 88 C2 8370 Hadsten

Trine Vinther Madsen 86-963349
Jægervej 5 8 8450 Hammel

Thomas Meinert
Tåstrupvej 21 8382 Hinnerup

86-987784

Kim Møller-Nielsen
Landsbækvej 96 Skjød 8450 Hammel

86-960260

Jacob Mørk 86-911012
Overdrevet 9 8382 Hinnerup

Henrik Frisenberg Pedersen 86-988302
Kildevangen 14 8382 Hinnerup

Christina Rugholm Petersen 86-914143 
Byvej 29 Selling 8370 Hadsten

Jakob Schrøder 86-987155
Toftegårdsvej 3 Foldby 8382 Hinnerup

Anders Dalgaard Serup 86-986028
Søndermarken 18 Søften 8382 Hinnerup

Thomas Thesbjerg 
Siriusvej 5 8370 Hadsten

86-981984

Anders Vraa 86-987092
Tinningvej 27 Foldby 8382 Hinnerup
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3x

Andreas Claudi Andersen
Æbleparken 7 Søften 8382 Hinnerup

86-987709 Lisbeth Ahm Nielsen
Duevej 2 8450 Hammel

86-969381

Lene Raaby Andersen 86-986029
Kvottrupvej 10 Søften 8382 Hinnerup

Peter Kiilerich Nielsen 
Svalevej 18 8382 Hinnerup

86-987918

Martin Thomas Arbon
Sverigesvej 23 8370 Hadsten

86-983384 Jakob Nesborg Pedersen 
Bøgevej 40 8382 Hinnerup

86-988513

Lene Elisabeth Buelund 
Solbakken 51 8450 Hammel

86-963638 Torben Smith Petersen 86-988080
Søndermarken 86 Søften 8382 Hinnerup

Marie Christensen
Borgergade 33 Sall 8450 Hammel

86-963630 Tina Pilgaard
Mosevænget 18 8382 Hinnerup

86-987088

Sten V. Bugge S Christiansen 
Venusvej 5 Søften 8382 Hinnerup

86-987519 Birgitte Post 86-987859
Jordemodervej 8 Haldum 8382 Hinnerup

Lotte Højgaard-Nielsen 
Vestervangen 19 8370 Hadsten

86-981817 Pia Melholt Quottrup 
Skovkanten 1 8870 Langå

86-461301

Henrik Jeppesen
Bygaden 8 Skjød 8450 Hammel

86-960200 Iben Hove Sørensen 86-985730
Byvænget 4 Grundfør 8382 Hinnerup

Ole Jeppesen
Skejbygårdsvej 260 8240 Risskov

86-217502 Jacob Bisp Terkildsen 
Engvej 6 8382 Hinnerup

86-987765

Mikkel Mollerup Thøgersen 86-914840
Siøvej 2 8370 Hadsten
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3y

Nils Jacob Haaning Andersen 
Baldersvej 7 8370 Hadsten

86-980137 Hans Voldby Larsen 
Elevvej 99 Lisbjerg 8200 Arhus N

86-230106

Rikke Kruse Andersen 86-914868
Langskowej 27 Langskov 8370 Hadsten

Marie Ømark Laulund 86-982172
Hadstenvej 34 Lerbjerg 8370 Hadsten

Anne Katrine Bech
Krogsvej 30 Vitten 8382 Hinnerup

86-910215 Anitta Schmidt Linde
Rønvangen 130 8382 Hinnerup

86-988413

Preben Bech
Jupitervej 19 8370 Hadsten

86-981608 Louise Møller
Kildedalen 8 8870 Langå

86-462424

Morten Dahl
Rønvangen 206 8382 Hinnerup

86-911196 Anders Nielsen
Rørsangervej 3 8382 Hinnerup

86-911627

Martin Eeg
Vestervangen 47 8370 Hadsten

86-983129 Christina Meinert Pedersen 
Siøvej 4 8370 Hadsten

86-914055

Benjamin Eskildsen
Vesselbjergvej 23 8370 Hadsten

86-982268 Dennis Holm Pedersen
Samsøvej 19 8382 Hinnerup

86-987426

Mette Albjerg Goddiksen 
Falkevænget 55 8370 Hadsten

86-914215 Thomas Salling Poulsen 86-914376
Glentevej 16 Hadbjerg 8370 Hadsten

Bitten Jakobsen 
Anbækvej 35 A 8450 Hammel

86-961460 Jens Tilma
Riisvej 3 Norring 8382 Hinnerup

86-986045

Stine Freund Jensen
Merkurvej 21 Søften 8382 Hinnerup

86-987971 Kasper Toustrup 
Nørrevangen 10 8382 Hinnerup

86-987577

Heidi Christina Kjær 
Plutovej 31 8370 Hadsten

86-980480 Louise Undall Vrou 86-911114
Damsbrovej 4 Norring 8382 Hinnerup
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Anna C. ßoddum-Andersen 
Vesterskowej 41 8370 Hadsten

86-980422 Thomas Larsen
Sønder Alle 6 Laurbjerg 8870 Langå

86-468023

Birthe Brunsbjerg
Granslewej 6 Lyngå 8370 Hadsten

86-981162 Jan Emfred Madsen 
Siøvej 47 8370 Hadsten

86-914280

Christina Haulund Christensen 
Tinghøjvej 2 B 8370 Hadsten

86-982728 Susanne Boje Mogensen 
Vestergade 39 A 8370 Hadsten

86-981512

Lise Frost 86-914858
B.S.Ingemannsvej 15 Selling 8370 Hadsten

Annette Munk
Wahlsvej 4 8870 Langå

86-461631

Martin Lasthein Hansen 
Bjarkesvej 19 8370 Hadsten

86-980050 Casper Steenfeldt Møller
Bækvej 5 Tinning 8382 Hinnerup

86-987495

Karsten Høgh Jakobsen 
Vestergade 23 8370 Hadsten

86-981178 Signe Nygaard
Tverfaldet 4 8450 Hammel

86-961287

Anja Juul Jensen
Rækkevej 16 Faurskov 8370 Hadsten

86-983164 Michael Hestbæk Poulsen 
Rønnevej 5 Laurbjerg 8870 Langå

86-468540

Jesper Duelund Jensen 
Howej 80 8370 Hadsten

86-982551 Anders Bergstrøm Rasmussen 
Falkevænget 44 8370 Hadsten

86-914174

Rene' Manggaard Jensen
Orionsvej 9 Søften 8382 Hinnerup

86-987057 Pernille Timmermann Schou
Vestervangsvej 42 8450 Hammel

86-961848

Kim Kragelund Kaasgaard 
Hoskærvej 7 Foldby 8382 Hinnerup

86-987457 Henrik Sandholdt Schultz 
Søvej 42 8870 Langå

86-461784

Jens Kjærulf-Møller 
Bøgevej 2 8370 Hadsten

86-981949 SaraSturup
Svinget 91 8382 Hinnerup

86-911938
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SA Stig Præst Andersen 
Fysik/kemi/matematik/naturfag

RB Ruth Damsgård Bluhm 
Kemi/fysik/studievejleder

TB Tove Birgitte Johannessen Barrett 
Musik/billedkunst

AB Anders Sørensen Brok 
Tysk/idræt

CB Hans Christian Birkeland 
Matematik/fysik/naturfag

BC Jeppe Bo Christensen
Engelsk/fransk
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PF Poul Frandsen
Samf./historie/studievejleder

KC Kirsten Lundtoft Christensen 
Tysk/fransk

JC Jørgen Christiansen 
Samf./historie/rektor

KF Klaus Rød Frederiksen 
Billedkunst

BE Bert Rainer Ernst 
Historie/tysk

AG Anders Grøftehauge 
Fransk/dansk
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JH Jan Hesselvig Hagelskjær 
Matematik/fysik/kemi

Hu Kirsten Hune 
Psykologi

BH Bente Tjerrild Hansen 
Biologi

AJ Alice Marianne Jacobsen 
Tysk/idræt

MH Mogens Hertoft 
Da nsky idræ t/læsepædagog

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

Jo Preben Overgaard Jorgensen 
Fransk/spansk

PV Preben Veber Jensen 
Biologi/geografi

KK Karin Esmann Knudsen 
Dansk/musik/drama

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

LK Lise-Lotte Kring 
Engelsk/billedkunst/design
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KH Karen Kruse-Hansen 
Dansk/historie

AK Annelise Kristensen 
Engelsk/spansk

BL Bente Langagergaard 
Musik/dansk

LS Leif Søgaard Kristensen 
Tysk/dansk

SK Søren Kronvang 
Tysk/dansk

La Benitta Lange 
Engelsk
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LB Lars Bluhme Larsen
Historie/engelsk/inspektor

BM Bente Rose Madsen 
Matematik/datalogi

PL Peter Lindhardt 
Fysik/kemi

HM Hans Jørgen Madsen 
Biologi/geografi

KL Kirsten Løvschal 
Fransk/idræt

NM Niels Just Mikkelsen 
Fysik/mate matik/naturfag
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SM Svend Møller 
Historie/geografi

JN John Palm Nielsen
Historie/idræt/samfundsfag

AN Axel Agesen Nielsen 
Da nsk/h istorie/inspektor

KN Karen Marie Nielsen
Historie/idræt/studievejleder

DN Dennis Nielsen
Fysik/naturfag/tek.fag/matematik

UN Ulla Berndt Nøhr
Kemi/fysik/erhvervsøkonomi
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AR Annette Wigant Rousing 
Engelsk/dansk

St Ellen Margrethe Sanderød 
Straarup 

Engelsk/musik

PR Poul Mikael Rønnenfelt 
Musik/dansk

SS Søren Søgaard 
Religion

ET Ellen Johanne Tandrup 
Religion/dansk

OS Ole Schmidt
Fysik/matematik/idræt
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LV Lisbeth Ruby Vedel-Smith 
Oldtidskundskab/historie

PT Poul Tang 
Geo./samf./erhvervsøk./datavejl./ 

inspektor

BT Bente Hougaard Tinten 
Engelsk/religion

*

MW Mette Elisabeth Weisberg 
Engelsk/dansk/film&TV-kundskab

KT Kenneth Kristensen Tollund
Fysik/naturfag/matematik/inspektor Musik/filosofi
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AW Anette Wickings 
Engelsk/old tidskundskab

HN Hanne Nielsen 
sekretær

MM Marianne Mark
sekretær

KS Karen Skals 
sekretær

PJ Poul Jensen 
pedelmedhjælp
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ES Elina Schmidt 
Kantineleder

BS Britta Sønnichsen 
Køkkenhjælp

EJ Else Marie Jakobsen 
Rengøringsleder

Maja Jensen 
Rengøringsassistent

Jonna Madsen 
Rengøringsassistent

Tove Sørensen
Rengøringsassistent

Jonna Dradrach 
Rengøringsassistent

Iben Sørensen
Rengøringsassistent
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Skolens personale

Adresseliste

Kildehøjen 160, 8240 Risskov

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

adjunkt 98-544098

TB Tove Birgitte Johannessen Barrett 
Falkevej 6. 8210 Århus V

adjunkt 86-103535

CB Hans Christian Birkeland 
Topasdalen 1. 8900 Randers

lektor 86-401574

RB Ruth Damsgård Bluhm 
Vibevænget 4, Herskind. 8464 Galten

lektor 86-954407

AB Anders Sørensen Brok 
Ringshøj 16. 8382 Hinnerup

Lektor 86-986712

BC Jeppe Bo Christensen 
Hjaltesvej 24. 8370 Hadsten

adjunkt 86-915213

KC Kirsten Lundtoft Christensen 
Christiansminde 11. 8541 Skødstrup

Adjunkt 86-993786

JC Jørgen Christiansen 
Skovbrynet 32, 8000 Århus C

Rektor 86-110338

BE Bert Rainer Ernst 
Solbakken 13, 8240 Risskov

adjunkt 86-178271

PF Poul Frandsen 
Solbakken 22, 8240 Risskov

lektor 86-173638

KF Klaus Rød Frederiksen
Vestre Ringgade 214, 5,tv„ 8000 Århus C

adjunkt 86-123739

AG Anders Grøftehauge 
Mælkevej 3, 8900 Randers

lektor 86-000000

JH Jan Hesselvig Hagelskjær 
Skæring Skolevej 261, 8250 Egå

adjunkt 86-225910

BH Bente Tjerrild Hansen Adjunkt 86-210210
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Kirkevej 32. 2.th„ 8370 Hadsten

MH Mogens Hertoft 
Hroarsvej 4, 8370 Hadsten

lektor 86-981858

Hu Kirsten Hune 
Bagervej 6, 8900 Randers

cand. pæd. psyk. 86-403422

AJ Alice Marianne Jacobsen 
Solsortevej 16. 8210 Århus V

adjunkt 86-158792

BJ Bente Jakobsen
Rougsøvej 6, Vorup. 8900 Randers

adjunkt 86-436330

LJ Lone Janderup Jensen 
Storkevej 25. 8382 Hinnerup

adjunkt 86-911662

PV Preben Veber Jensen 
Cort Adelersgade 10. 8200 Århus N

adjunkt 86-101211

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

adjunkt 86-187102

Jø Preben Overgaard Jørgensen 
Overdrevet 20. 8382 Hinnerup

lektor 86-911120

KK Karin Esmann Knudsen 
Vissingvej 33, 8370 Hadsten

lektor 86-983420

LK Lise-Lotte Kring 
Vibevej 6, 8240 Risskov

lektor 86-178808

AK Annelise Kristensen
Ndr. Strandvej 54, 8240 Risskov

adjunkt 86-176340

LS Leif Søgaard Kristensen 
Holmkærvej 38, 8380 Trige

adjunkt 86-230547

SK Søren Kronvang 
Præstehaven 39, 8210 Århus V

adjunkt 86-154403

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

adjunkt 86-102014

BL Bente Langagergaard 
Klitrosevej 11, 8200 Århus N

adjunkt 86-166526

La Benitta Lange adjunkt 86-915053
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Rosenvangs Alle 206B, 2.th„ 8270 Højbjerg

LB Lars Bluhme Larsen 
Overdrevet 16, 8382 Hinnerup

lektor 86-911447

PL Peter Lindhardt 
Anemonevej 1, 8370 Hadsten

adjunkt 86-983262

KL Kirsten Løvschal 
Engvej 19 B, 8370 Hadsten

lektor 86-980798

BM Bente Rose Madsen 
Baldrianvej 39. 8240 Risskov

adjunkt 86-177930

HM Hans Jørgen Madsen 
Islandsvej 26,8370 Hadsten

adjunkt 86-983484

NM Niels Just Mikkelsen 
Jægervej 50. 8450 Hammel

adjunkt 86-961439

SM Svend Møller 
Havrevej 24, 8464 Galten

lektor 86-946257

AN Axel Agesen Nielsen 
Jernaldervej 40, Søften, 8382 Hinnerup

adjunkt 86-912082

DN Dennis Nielsen 
Lilleåvænget 1. 8370 Hadsten

adjunkt 86-980447

JN John Palm Nielsen 
Bøgehaven 31, 8370 Hadsten

adjunkt 86-915269

KN Karen Marie Nielsen 
Æbleparken 17. 8370 Hadsten

adjunkt 86-980905

UN Ulla Berndt Nøhr 
Håndværkervej 44. 8600 Silkeborg

adjunkt 86-805702

AR Annette Wigant Rousing 
Maden 8, 8210 Århus V

adjunkt 86-150047

PR Poul Mikael Rønnenfelt 
Lollandsgade 36.8000 Århus C

adjunkt 86-195241

OS Ole Schmidt 
Ellemarksvej 9. 8000 Århus C

adjunkt 86-117627

St Ellen Margrethe Sanderød Straarup adjunkt 86-274145
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Guldsmedegade 38. 2,tv„ 8000 Århus C

SS Søren Søgaard
Skelvangsvej 147, 8900 Randers

adjunkt 86-404924

ET Ellen Johanne Tandrup 
Frejasvej 4. 8370 Hadsten

adjunkt 86-980169

PT Poul Tang 
Overdrevet 22, 8382 Hinnerup

adjunkt 86-912440

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

adjunkt 86-405876

KT Kenneth Kristensen Tollund
Havagervej 12, Skæring, 8250 Egå

lektor 86-227355

LV Lisbeth Ruby Vedel-Smith 
Hvedevangen 24. 8200 Århus N

adjunkt 86-102027

MW Mette Elisabeth Weisberg 
Sønder Alle 5. 8000 Århus C

lektor 86-130062

Wi Merete Wiberg
Tornhøjvej 91. Stautrup. 8260 Viby J

adjunkt 86-289620

AW Anette Wickings 
Pilevej 5, 8370 Hadsten

lektor 86-982202

ME Mette Holmegaard 
Horsensvej 7, 8900 Randers

stud.mag. 86-430877

JQ Jens Qvesel cand.phil 86-202963
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Kontoret 1994/95

Pedel

MM Mark, Marianne 
sekretær 
Skovvangsvej 10 
8370 Hadsten

telf. 86 98 17 00

KS Skals, Karen 
sekretær 
Lyrevej 9 
8900 Randers

telf. 86 41 00 81

HN Hanne Nielsen
B.S. Ingemannsvej 10
Selling
8370 Hadsten

telf. 86 91 45 96

PP Poulsen, Poul Erik 
pedel
Ellemosevej 30 
8370 Hadsten

PJ Jensen, Poul 
pedel medhjælp
El me vej 7 
8543 Hornslet

Kantinen

ES Schmidt Elina 
Ådalen 13
Selling 
8370 Hadsten

BS Sønnichsen Britta 
Bøgehaven 5 
8370 Hadsten

Rengøring

EJ Jakobsen, Else Marie 
Marsvej 11 
8370 Hadsten

telf. 86 98 19 75

telf. 86 99 52 17

telf. 86 91 47 64

telf. 86 98 21 71

telf. 86 98 17 47

Jonna Madsen 
Hjaltesvej 25 
8370 Hadsten

telf. 86 98 34 10

Tove Sørensen
Siøvej 1 
8370 Fladsten

telf. 86 91 45 10

Jonna Dradrach 
Vermundsvej 60 
8370 Hadsten

telf. 86 98 18 81

Iben Sørensen
Dr. Larsensvej 20 
8370 Hadsten

telf. 86 91 51 48

Elevmedhjælp

Kantinen:
Mikkel Skov-Nielsen (2y),
Mads Jaritz-Nielsen (2x), 
Anne Esmann Poulsen (ly)

Pæd. værk.:
Birthe Brunsbjerg (3z), 
Marie Louise Madsen (Ix)

Bibliotek:
Sara Stürup (3z)

Lærerkandidater

Anita Jensen, efterår 1994 
Bjørnshøjvej 3. 8380 Trige, 
telf. 86232226

Karen Louise Bünemann, efteràr94/foràr95 
Byagervej 239, 8330 Beder, 
telf. 86937384.

Anne Murmann Hansen, efteràr94/foràr95 
Græshaven 6. 3.th. 8900 Randers, 
telf. 86421662

Jens Rasmussen, efteràr94/foràr95 
Borggade 3. 3.tv, 8000 Århus C., 
elf. 86201921.

Maja Jensen 
Birkevej 4 
8370 Hadsten

telf. 86 98 06 81 Jens Holbeck, efterår 94/forår95 
Marselisborg Allé 32, 4. sal, 8000 Århus C, 
telf. 86195091
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B - Bibliotek
L - Lærerværelse
S - Studievejledning
M - Musik
F - Formning (under musik)

Grundplan

TRYK: ^A
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TH
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