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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 forhåben- 
ligt spændende og lærerige år.

På skolen er vi til daglig 475 elever 
fordelt på 18 gymnasieklasser og 1 Er- 
hvervs-HF-klasse, 55 lærere samt 13 
teknisk-administrativt personale. Ele
verne kommer fortrinsvis fra de fire 
kommuner Hinnerup, Hadsten, Ham
mel samt Langå, som vi er det lokale 
gymnasium for.

Vi er en mellemstor skole, men lægger 
stor vægt på, at vi i dagligdagen fun
gerer 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 gym
nasiet. Jeg håber, at du møder op med 
nysgerrighed, lyst til at lære, antenner
ne slået ud - samt en god portion an
svarlighed og flid. Samtidig håber jeg, 
at du vil engagere dig i aktiviteterne 
uden for almindelig skoletid - og der
med bidrage til at bibeholde og videre
udvikle de gode traditioner, som vi har 
her på skolen.

Fra august i år har vi valgt at tilrette
lægge al undervisning i blokke à 90 

minutter. Det betyder, at du får færre 
fag pr. dag, hvilket vil give dig en roli
gere skoledag og dermed mere tid til 
fordybelse i de enkelte fag. Du kan 
læse nærmere om blokskemaet inde i 
årsskriftet.

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

Til slut kan jeg oplyse, at skolen i star
ten af 1 g laver et særligt introduktions
program, som bl.a. indeholder en fag
lig ekskursion i tilknytning til under
visningen, en introduktionsfest i slut
ningen af august samt et forældremø
de for de enkelte lg-klasser.

Hver klasse har en klasselærer, som 
arbejder sammen med studievej leder
ne for at give den enkelte elev en god 
start på gymnasietilværelsen - så vi er 
klar til og glæder os til at modtage dig 
tirsdag den 7. august kl. 9.15.

Endnu engang velkommen til tre gode 
år på AiH.

Jørgen Christiansen
Rektor
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Velkomst fra elevrådet
Elevrådet har i skoleåret 1995/96 væ
ret præget af travlhed og mange spi
rende idéer. Den ungdomspolitiske de
batdag, som blev afholdt i efteråret 
1995, satte gang i mange tanker om
kring elevers indflydelse på og ønsker 
for deres skolegang, og skabte ikke 
mindst stor debat om elevrådets reelle 
kompetence !
At elevrådet har alle muligheder for 
praktisk indflydelse, skal der ikke her
ske tvivl om. Den nye udvalgsstruktur 
på gymnasiet har inviteret eleverne in
denfor ved mødebordet til en drøftelse 
af alt fra regler omkring studieture til 
planlægning af fællestimer. Dette sker 
i forskellige udvalg, der alle består af 4 
lærere, en inspektor og 2 elever, og 
hvor alle skal nå til enighed om en af
gørelse, før den træffes. Dette har 
skabt grobund for mange gode timer i 
udvalg, hvor de deltagende elever ge
nerelt mener, at de bliver hørt på - og 
mange gange får idéer og meninger 
ført ud i livet.
Om de deltagende elever har talt med 
deres egen - elevrådets - eller hele 

elevskarens stemme har dog været en 
diskussion, som har fået bølgerne til at 
gå højt i elevrådslokalet. Den nuvæ
rende struktur bygger på frivillighed - 
altså at den enkelte klasse ikke stiller 
med en repræsentant, kun med enkelt
personer - men det har givet mange 
problemer, som gør, at en ændret 
struktur formentlig skal afprøves næ
ste år.
Elevrådets ønsker for det nye skoleår 
er bl.a. en øget bevidsthed om den en
kelte elevs indflydelse på sin egen 
hverdag - og en deraf følgende hold
ningsdannelse til hvordan tingene 
kunne gøres bedre. Et elevråd består af 
en gruppe mennesker, der ønsker at 
gøre et stykke arbejde for sig selv og 
de andre elever, men uden et bagland 
som støtte og inspirationskilde kan det 
hurtigt blive til skønne, spildte elev
rådskræfter !
Så støt elevrådet - det er til for din 
egen skyld !
Vel mødt!

På elevrådets vegne 
Nette Møller-Nielsen, 2.y

Collage, 
Mikkel

3. b
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Samarbejdet med folkeskolerne
På Amtsgymnasiet i Hadsten lægger vi 
stor vægt på det tætte samarbejde med 
folkeskolerne i lokalområdet, d.v.s. 
primært skolerne i Hadsten, Hinnerup, 
Hammel og Langå. Flere og flere ele
ver vælger at gå i gymnasiet efter af
sluttet 9. eller 10. klasse, og det fak
tum har understreget vigtigheden af et 
tæt samarbejde om eleverne for at sik
re dem den bedst mulige overgang fra 
folkeskole til gymnasium.
Et af de synlige eksempler på dette 
samarbejde er 9.klasse-elevernes tre
dages besøg på Amtsgymnasiet i Had
sten.
I perioden fra oktober '95 til januar 
‘96 har ca. 200 elever besøgt gymnasi
et - 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 be
søgende folkeskoleelever et indblik i 
den mangfoldighed, som kendetegner 
AiH. Gymnasiet er en bred, almen og 
boglig uddannelse, og derfor er det 
vigtigt 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 folke
skoleleverne via overværetimer i for
skellige klasser og fag, og desuden la
ver vi såkaldte »specialtimer«, hvor 
der udelukkende deltager de besøgen
de elever og en faglærer fra gymnasiet. 
Som noget nyt har vi i skoleåret 1995- 
96 indført en projektdag for de be
søgende elever. Denne dag undervises 
eleverne tværfagligt i ét emne hele da

gen; i år har emnerne været renæssan
cens verdensbillede, den spanske bor
gerkrig, idræt og roller, kropskultur, ti
den og det store univers. Baggrunden 
for denne projektdag har været vores 
ønske om dels at lave en spændende 
arbejdsdag sammen med de besøgen
de elever, dels at give eleverne et udvi
det indblik i arbejdsformer og indhold 
i gymnasiet.
Samtidig lægger vi stor vægt på, at 
9.klasse-eleverne i løbet af besøget 
danner sig et indtryk af miljøet og 
stemningen på AiH, og her er kontak
ten med l.g’eme utrolig vigtig - en 
kontakt, som vi oplever, at de be
søgende elever finder meget positiv. 
Det er netop den kontakt, som kan gi
ve 9.klasse-eleverne et billede af, 
hvorledes dagligdagen ser ud for en 
gymnasieelev: Er der tid til andet end 
at lave lektier, hvad med erhvervsar
bejde, hvor mange fester holder sko
len, hvad med forholdet mellem lærere 
og elever, hvilken funktion har klasse
læreren på gymnasiet, hvad betyder 
karaktererne sammenlignet med ka
raktererne i folkeskolen, hvordan fun
gerer bustransporten til og fra 
AiH..........
Elevbesøgene arrangeres normalt i 
samarbejde med Den Jyske Håndvær
kerskole i Hadsten, således at nogle 
elever besøger Håndværkerskolen, 
mens andre i tre dage oplever gymna
sietilværelsen.
Nogle af 9.klassernes klasselærere be
søger også gymnasiet i forbindelse 
med elevernes tre-dages besøg, og den 
kontakt anser vi for meget vigtig. I en 
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tid, hvor uddannelse og atter uddan
nelse er kodeordet, bliver det væsent
ligt med øget gensidigt kendskab til 
fagenes indhold, krav og arbejdsmeto
der. Derfor håber vi også på i højere 
grad at kunne besøge folkeskolerne for 
at få et nærmere indblik i undervisnin
gen i 9.-10.klasse.
Uddannelsesbilledet er meget broget 

for mange elever, når de skal vælge ef
ter 9. klasse, og i den sammenhæng 
kunne det være en ide med egentlige 
brobygningsinitiativer for de mange 
elever, som vælger 10. klasse. Det er i 
hvert fald en mulighed, som vi seriøst 
vil overveje i samarbejde med folke
skolerne.

Axel Agesen Nielsen

Akvarel, Niels Jakob, 3. z
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Skemaforandringer på AiH i det nye skoleår
Skemaet på AiH har gennem mange år 
lignet sig selv: Eleverne har haft 5-6 
forskellige fag om dagen, hver lektion 
har været på 45 minutter, og frikvarte
rernes længde har vekslet mellem 5 og 
10 minutter - dog med en middagspau
se på en halv time.
Det bliver der ændret på fra starten af 
det nye skoleår, og ændringerne gæl
der for samtlige klasser.

Konkret vil der ske tre ændringer: De 
velkendte 45-minutters lektioner bli
ver afløst af 90-minutters lektioner, 
fem dage om året vil eleverne have ét 
eller to fag hele dagen, og hver fjorten
de dag vil der i skemaet blive afsat tid 
til en mødetime, en slags »skolens ti
me«.

I målsætningen for Amtsgymnasiet i 
Hadsten står der, at vi vil arbejde for 
»at skabe en højere grad af helhed i 
elevernes skolehverdag for ad den vej 
at skabe muligheder for fordybelse og 
større sammenhæng. Der tænkes her 
fortrinsvis på den opsplittede dag i 
form af mange enkelttimer og mange 
fag på samme dag samt sammenhæn
gen mellem fagene«.
Igennem længere tid har vi på skolen 
diskuteret, hvorledes vi på AiH selv 
kan gøre noget ved den opsplittede 
hverdag. Vi har nu valgt at indføre en 
ny skemaform fra august 1996.

Blokke af 90 minutters varighed.
Ændringerne indebærer, at 45-minut- 
terslektioneme afløses af 90-minut- 
terslektioner med forlænget frikvarter 

efter hver af disse blokke. En del fag 
har et ulige ugentligt timetal, og derfor 
vil både lærere og elever få udleveret 
to skemaer fra skoleårets start - ét for 
lige uger, og ét for ulige. Frikvarterer
ne ændres der også på; nogle frikvarte
rer forsvinder, mens andre bliver læn
gere. Således vil der eksempelvis midt 
på formiddagen, efter den første 90- 
minutters lektion, være en pause på 25 
minutter.
Sideløbende med indførelsen af 90- 
minutters lektionerne vil der tre gange 
om året blive en hel blokdag, hvor 
klassen udelukkende arbejder med ét 
fag i tidsrummet fra 8.15 til 13.45, og 
to gange årligt afholdes der halve 
blokdage.

Først og fremmest handler det som 
sagt om at skabe bedre muligheder for 
fordybelse og sammenhæng i under
visningen.
Det er klart, at det i undervisningen 
kan være vanskeligt for eleverne at 
forholde sig til 5-6 forskellige fag om 
dagen - kun afbrudt af ganske korte 
pauser. Den nye skemaform forsøger 
at tage toppen af denne »zappen 
rundt« mellem forskellige områder, og 
samtidig forventer vi, at færre fag på 
den enkelte dag vil give eleverne bed
re muligheder for ordentlig hjemme- 
forberedelse til timerne.
Med 90 minutter til rådighed vil der 
også være større pædagogiske variati
onsmuligheder, og det vil i højere grad 
være muligt at tage hensyn til den en
kelte elev.
Lektioner af 90 minutters varighed vil 
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stille større krav til eleverne om kon
centration og ansvarlighed. Det er ikke 
så let »at putte sig« i 90 minutter, men 
samtidig giver de 90 minutter mulig
heder for større elevaktivitet og ele
vindflydelse.
En anden konsekvens er, at en mel
lemtime nu vil være på reelt to timer, 
og i forlængelse heraf må vi arbejde på 
at skabe bedre lektielæsningsforhold 
for eleverne. På lidt længere sigt er det 
ideen at etablere et medieværksted, 
som eleverne frit kan anvende i mel
lemtimer, og man kunne også forestil
le sig en egentlig lektiecafé. I hvert 
fald er to timer uden at lave noget lang 
tid, så vi håber, at eleverne vil bruge 
mellemtimerne til f.eks. lektie
læsning!

Blokdage med ét fag.
At lave hele og halve blokdage skema
lagt nogle gange om året tager også 
udgangspunkt i ideen om at skabe 
sammenhæng, fordybelse og mulighe
der for pædagogisk at tilrettelægge un
dervisningen anderledes. Afgrænsede 
forløb kan færdiggøres, eleverne kan 
arbejde mere projektorienteret og pro
cesorienteret, eleverne kan bedre tage 
initiativer og tage ansvaret på sig, der 
kan arbejdes kreativt og praktisk, eks
kursioner kan afholdes uden »at stjæle 
timer« fra andre fag, eksperimentelt 
arbejde kan udføres og færddiggøres, 
forsøg kan laves, undervisningen kan 
varieres......
Disse blokdage kræver selvsagt meget 
af både lærere og elever med hensyn 
til planlægning.
I meget god tid inden blokdagen må 

lærere og elever aftale indholdet nær
mere, således at eleverne kan være 
medbestemmende - og tage det ansvar 
der følger med.

I slutningen af næste skoleår vil vi dis
kutere, hvordan det er gået med den 
nye skemaform.
Evalueringen vil blive foretaget af 
lærere og elever i fællesskab.

Mødetime.
Sideløbende med skemareformen ind
fører vi fra starten af næste skoleår en 
mødetime hver fjortende dag. Bag
grunden er den nye udvalgsstruktur, 
som skolen har haft i halvandet år. Må
let med udvalgsstrukturen var at give 
demokratiet et løft: Når udvalgsstruk
turen er mere overskuelig, og når be
slutningsprocesserne er mere klart de
finerede, skulle alle have bedre mulig
heder for at følge med i, hvad der sker 
på skolen, og for at få indflydelse på, 
hvad der skal ske på AiH.

På vores ungdomspolitiske debatdag i 
efteråret var der stor tilslutning til de 
grupper, der drøftede elevmedbestem
melse på AiH. Her kom det frem, at 
det i elevernes travle og opsplittede 
skoledag er meget svært at deltage i 
skolens demokrati: Hvornår er det, at 
man skal få tid til at sætte sig ind i, 
hvilket udvalg der tager sig af hvad? 
Hvilke elever er med i udvalgene, 
hvem skal man gå til, hvis man har en 
god ide, hvornår har klassens elev
rådsrepræsentant tid til at fortælle om, 
hvad der diskuteres i elevrådet, hvor
når får klassen tid til at diskutere tin
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gene ordentligt igennem? I øjeblikket 
er der ikke rigtig tid til den slags.
Det kniber også med tiden til, at ele
verne kan arbejde med mange af de 
ting, som også er vigtige i skolens kul
tur, eksempelvis forberedelsen af næ
ste morgensamling, planlægningen af 
Operation Dagsværk eller musikcafé, 
udarbejdelsen af skolebladet Halkyon, 

og meget, meget andet.
Med disse sammenhængende initiati
ver forsøger vi på AiH at gøre skolen 
endnu bedre for eleverne, og vi håber 
på, at det nye bliver godt modtaget af 
elever og forældre.

Christian Warming & 
Axel Agesen Nielsen

Kultegning, Anne, 3. b
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Det internationale samarbejde
Partnerskolerne
Amtsgymnasiet i Hadsten har igen i år 
søgt om og modtaget en bevilling fra 
EU og Gymnasieafdelingen til at 
fortsætte vores samarbejde med sko
lerne i Charleville og Swansea. I an
ledning af udvidelsen af EU har vi ud
videt vores netværk med en skole fra 
Sverige, nemlig Aranåsgymnasiet i 
Kungsbacka, som skolen tidligere har 
samarbejdet med.

Det emne, vi skal beskæftige os med 
under denne bevilling, hedder “Ung i 
Europa . Undersøgelse af historiske 
og kulturelle rødder til dannelsen af 
national og europæisk identitet". Det
te tema er på mange måder en fortsæt
telse af det, vi tidligere har arbejdet 
med. I lighed med tidligere skal der 
under denne brede overskrift defineres 
et antal projekter, som lærere og elever 
på de deltagende skoler kan samarbej
de om. Af tidligere projekter kan næv
nes et samarbejde om energiformer 
(fysik), 1. Verdenskrig (historie), indu
strialisering i Wales (historie), præsen
tation af egen skole (Film&TV). Udo
ver de nævnte fag har engelsk og 
fransk naturligvis også været involve
ret.

Det overordnede formål med dette års 
projekt er at fremme forståelsen af 
dannelsen af national og europæisk 
identitet igennem historiske og kultu
relle ligheder og forskelle. Konkret vil 
vi prøve at opfylde formålet på følgen
de måde:

Elever og lærere fra de deltagende 
skoler samarbejder om temaer og em
ner beregnet på at belyse projektets 
problemstilling. Disse temaer bliver 
en del af det faglige og tværfaglige 
pensum på skolerne.

Elever og lærere er i jævnlig kontakt 
med hinanden via elektronisk post (In
ternet) i det daglige samarbejde.

Elever og lærere udveksles for at plan
lægge, iværksætte og færdiggøre de 
aktuelle projekter. Disse udvekslinger 
skal foregå mellem elever og lærere, 
som allerede arbejder sammen eller 
planlægger at arbejde sammen på et 
senere tidspunkt.

Lars Bluhme Larsen

European studies
Amtsgymnasiet i Hadsten deltager i 
European Studies Project - det uden 
sammenligning største internationale 
uddannelsesprojekt i verden. I øjeblik
ket deltager 415 gymnasier i projektet, 
der er støttet af EU og det Irske/Nor- 
dirske undervisningsministerium.
Projektet har til formål at udbygge de 
internationale relationer mellem sko
lerne i Europa, og dette skal fortrinsvis 
foregå gennem elektronisk kommuni
kation. Den kraftige udvikling på In
ternettet har bevirket, at alle skoler nu 
er koblet på dette, og en stor del af 
kommunikationen foregår netop på 
dette net. Videotapes, farvefotos, bro
churer m.v. sender vi dog stadig med 
normal post.
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Hvert år fastlægges på en konference 
blandt de deltagende skoler to under
visningstemaer, som man vil forsøge 
at gennemføre det følgende skoleår. 
Temaerne søges valgt, således at man
ge fag kan deltage, og i den henseende 
var 1995/96 det mest udbytterige år, 
hvor temaerne »Nyheder på TV« og 
»Unges ryge-drikkevaner« var valgt.
I projektet »News and Advertisements 
in Television« optog alle skolerne en 
video den 8. november 1995. Vi send
te den til 4 andre skoler og modtog vi
deo fra samme 4 skoler. Sammen med 
videobåndene sendte vi forsiderne fra 
tre landsdækkende aviser samt en kort 
oversættelse af indholdet af nyheder
ne. Materialet kunne nu bruges på de 
enkelte skoler til de ting, der ville pas
se ind i undervisningen i de enkelte 
fag. Vi var så heldige at modtage et 
meget omfattende arbejde fra Man
chester, England, med en intensiv 
dækning af reklamerne. Selv om man 
næppe skulle tro det muligt, er der lan
de, der har større hastighed i serverin
gen af TV-nyhederne, end vi ser det i 
TV2- nyhederne. Vi fandt også at Dan
marks nyheder virker mere internatio
nale end de andre landes nyheder.
Det andet projekt, vi valgte, var en un
dersøgelse af ryge- og drikkevaner hos 
de 16-19-årige i de forskellige lande. 
Hver skole skulle udvælge 50 elever, 
som derefter indgik i undersøgelsen. 
Alene det at lave en sådan undersøgel
se var en spændende international op
gave:
Hvordan spørger man om elevernes 
pengeforbrug på alkohol, når mønten 
varierer fra land til land?
Hvilke euforiserende stoffer skal man 

nævne i en sådan undersøgelse? Eng
lænderne foreslog: Acid, Poppers, He
roin, Cocaine, Speed, LSD og Ecstasy 
- en liste som vi i Danmark vanskeligt 
kunne sætte sammen!
Efter udformningen af spørgeskemaet 
blev undersøgelsen gennemført, og 
ialt ca. 350 elever fra 6 lande deltog. 
Resultaterne blev behandlet på Amts
gymnasiet i Hadsten og sendt ud til de 
deltagende gymnasier. Det viste sig 
her:
at to ud af tre gymnasieelever ikke ry
ger - kun med England som markant 
undtagelse
at stofkulturen er meget udbredt især i 
England, hvor en tredjedel af eleverne 
har prøvet forskellige euforiserende 
stoffer - og ligeledes at en tredjedel ry
ger hash flere gange om ugen.
at de fleste elever (17-18 år) drikker 
alkohol en gang om ugen - dog ikke i 
England, hvor kulturen er, at man drik
ker øl mv flere gange om ugen, uden 
dog at bruge flere penge end de danske 
elever.
Når de enkelte klasser har analyseret 
dataene, bliver de sendt til European 
Studies centrale Internet-computer i 
Belfast, hvor alle har mulighed for at 
læse undersøgelsen. Med op mod 10 
skoler, der deltager i diskussionerne 
om undersøgelsen, er det for tungt at 
sende E-mail til alle skoler.
Undersøgelser af denne karakter er 
med til at give et indslag af aktualitet i 
timerne, som ellers kan være vanske
ligt at få ind i undervisningen. Også 
næste års projekter fokuserer på em
ner, som eleverne forhåbentlig finder 
interessante. I efteråret 96 vil temaet 
være »Husholdningsaffald og gen
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brug«, mens foråret 97 vil blive brugt 
til at se på »Reklamer for 16-19 årige i 
forskellige lande«
European Studies Project er således 
med til at give en ekstra dimension i 
undervisningen på gymnasiet. Og et 
stort kontaktnet i Europa kan vise sig 
at være af stor værdi i forbindelse med 
en række andre undervisningsforløb, 
ved elev- eller lærerudvekslinger eller 
når man skal søge enkeltoplysninger i 
andre lande.

Web for School.

Amtsgymnasiet i Hadsten er kommet 
med i det EU-finansierede projekt 
»Web for School«. I projektet er det 
hensigten at udvikle undervisnings
materiale i forskellige fag via Internet. 
På Amtsgymnasiet i Hadsten deltager 
foreløbig 6 lærere inden for en række 
fag: fysik, geografi, engelsk, historie 
samt astronomi. Lærerne har i maj væ
ret på et kort introduktionskursus i, 
hvorledes man udgiver ting på Inter

net, og det er nu hensigten, at de kom
mende år skal bruges til at udvikle det 
undervisningsmateriale, der står til 
rådighed for eleverne i Europa - ja, 
principielt for hele verden.

EU har i den forbindelse bevilget mid
ler til, at deltagerne kan kommunikere 
med hinanden via Internet. Det er pla
nen, at gymnasiet skal oprette sin egen 
World Wide Web server, der skal være 
åben 24 timer i døgnet - til dette for
mål har EU bevilget op til 7000 ECU.

Det bliver spændende at se, hvad pro
jektet udvikler sig til i de kommende 
år. Projektet er blandt andet et forsøg 
på at sætte de europæiske lærere mere 
i centrum, idet der nok kan være en 
frygt for, at vi i de kommende år i Eu
ropa vil blive oversvømmet af ameri
kansk undervisningsmateriale. Dette 
kan projektet forhåbentligt være en 
modvægt til.

Poul Tang

Collage, Jane, 3. w
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Miljøundervisning i Norden
Amtsgymnasiet i Hadsten har været 
aktiv MUVIN-skole siden 1992.
MUVIN betyder Miljøundervisning i 
Norden.
Udgangspunktet for deltagelsen er at 
udvikle miljøundervisningen og at be
tragte denne som en tværfaglig pæda
gogisk udfordring.
Tilmed harmonerer skolens MUVIN- 
deltagelse fint med Undervisnings
ministeriets fokus på det »grønne is
læt«.

Nogle centrale begreber bag MUVIN 
er at undervisningen skal :
- tage udgangspunkt i interessekon

flikter
- være livsbekræftende og udvikle 

kærlighed til naturen
- skabe en tværfaglig økologisk for

ståelse
- sikre eleverne viden, men også hand

lingskompetence.
Desuden opprioriteres kontakten mel
lem skole og det omgivende samfund 
gennem f.eks. udadrettede aktiviteter 
og praktikophold. Hertil kommer en 
fokusering på en ændret lærer-elev- 
rollefordeling i forhold til den vel
kendte med læreren som tankpasser, 
der »fylder på«. Centralt står, at ele
verne skal gøres bevidste om at tage 
ansvaret for deres egen læring. Dette i 
erkendelse af, at det er den der arbej
der, der lærer. Rammerne for lærings- 
processen skabes derimod af læreren, 
der bliver katalysator for processen. 
Altså en ny, men fortsat aktiv lærerrol
le. Et andet centralt element er, at ele
verne ikke bare skal holde den ind

høstede viden for sig selv. De skal 
bringes i stand til og have lyst til at vi
dereformidle til andre. Og ikke kun til 
læreren! Det er slående, at i et formid
lingssamfund som det danske har ele
ver kun i meget begrænset omfang væ
ret trænet i formidlingsaspektet.

De foregående skoleår er kræfterne 
brugt på udvikling af miljøundervis
ningen efter ovenstående retningslin
jer. Derimod har det nordiske aspekt 
hidtil ført en skyggetilværelse. Så da 
det i efteråret 1995 viste sig muligt at 
gennemføre en udvekslingsstudierejse 
til en finsk MUVIN-skole, Cygnaeus- 
skolen i Jyväskylä, var det en ønske
mulighed at få. Eleverne på biologi
valgholdet, der som 2.g'ere havde 
gennemført en case-orienteret mil
jøundervisning, kunne nu som 3.g'ere 
få lejlighed til - ud over den viderefor
midling, der havde fundet sted ved et 
åbent-hus-arrangement på AiH sidste 
skoleåi- - at videreformidle til en grup
pe finske elever. Men i Finland var 
kommunikationssproget pludselig en
gelsk! Behovet for tværfaglighed var 
mere end synliggjort! Gennemførel
sen bar præg af nervøsitet og det uvan
te ved opgaven. Men det centrale - det 
at planlægge og turde stå frem og vi
dereformidle (endda på engelsk) - var 
helt klart et særdeles værdifuldt ele
ment. Og en rigtig god måde at udbyg
ge kontakten til de finske elever, der 
var i samme båd med hensyn til deres 
fremlæggelser. Ingen tvivl om, at de 
samme elever, næste gang de stilles 
overfor en formidlingsopgave, både 
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har nogle erfaringer og nogle værk
tøjer med i bagagen. At studierejsen 
også var andet og mere end formid
ling, beretter Malene om i det efterføl
gende »rejsebrev« :

»I efteråret '95 rejste biologiholdet til 
Finland for i forbindelse med MU- 
VIN-projektet at udveksle oplevelser 
og erfaringer med finske elever. Selv
følgelig også for at udnytte mulighe
den for en udvidet ekskursion. Efter et 
betragteligt rejsetilskud, en del forbe
redelse og en rejse på halvandet døgn 
blev vi indkvarteret hos finske famili
er. Ikke noget med hotel !
De finske værtsfamilier fandt hurtigt 
ud af, at biologi ikke bare er mikro
skoper og jord under neglene. Og vi 
fandt ud af, at det ikke kun er i Dan
mark, man spiser burgere og kommu
nikerer via internet.
Vores yderst gæstfri værter sørgede for 
et omfattende program. Vi besøgte et 
enormt skov- og sumpreservat med et 
udsnit af verdens smukkeste natur. 
Med ulve og bjørne som naturligt 
hjemmehørende biologisk islæt! Mas
ser af finsk nåleskov førte naturligt til 
et besøg på en cellulose- og papirfa
brik. Kunne det være mere finsk? Ja, 
det kunne det faktisk. Kan man fore
stille sig et besøg i saunaernes land 
uden at blive udsat for den varme for
nøjelse med efterfølgende brat af
køling i en skøn skovsø i solnedgan
gens skær og med guitarmusik i bag
grunden? Vi kunne ikke!
Jeg er sikker på, at vi alle sammen fik 
utrolig meget ud af turen. Også et me
re åbent og oplyst forhold til vores 
omverden. At vi via privat indkvarte

ring blev klogere på det finske folk, er 
der ingen tvivl om. Men pudsigt at 
kommunikere på engelsk med et nor
disk broderfolk.
At rejsen skabte en varm forbindelse 
betød også, at vi i foråret '96 har haft 
genbesøg af vore finske venner. Her 
kunne vi så med taknemmelighed 
gengælde deres gæstfrihed med en 
rundtur i et af de skønneste lande i ver
den. Det vil føre for vidt at komme 
nærmere ind på programmet, men det 
var tætpakket! Jeg er glad for, at vi fik 
muligheden for at opleve Finland, dets 
natur og kultur, da det normalt ikke er 
et sted, man vælger at besøge. Men det 
er virkelig interessant, anderledes og 
værd at skrive hjem om. Endnu en rej
se værd«.

I det kommende skoleår fortsætter 
MUVIN-arbejdet på AiH. Og det nor
diske aspekt medinddrages som en na
turlig del med mulighed for flere beri
gende udvekslingsbesøg mellem Fin
land og Danmark.

Malene Mølgaard, 3.Bl 
Hans Jørgen Madsen
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Dansk-opgaven, historie-opgaven og 
3.-års-opgaven
- set fra den anden side!
1 løbet af gymnasietiden bliver samtli
ge elever med stor kraftanstrengelse 
trukket igennem disse tre opgaver. 
Danskopgaven i den afsluttende uge i 
1 .g står vel for de fleste »grønne« ele
ver som et stort og ukendt mysterium. 
Efter et år (og selvfølgelig også folke
skolen..!) med stile, der bare skulle 
skrives efter lærerens tilskyndelse og 
anvisning, står man pludselig med en 
helt anden form for opgave, som man 
ligefrem selv skal formulere! Hvordan 
skal den bygges op, hvad skal man 
skrive om og hvorfor - og så bliver 
man introduceret for et helt nyt be
greb, der hedder noter. Lykkeligvis for 
mange er det muligt at skrive sammen 
to og to, så man kan diskutere og ud
veksle meninger og fortolkningsmu
ligheder og så er der mulighed for trøst 
i hinandens usikre arme.
1 løbet af 2.g kommer så historieopga
ven, der i teorien foregår i historieti
merne, men i praksis spreder sig til 
mange eftermiddage, aftener og week
ends og derfor kan fjerne opmærk
somheden og koncentrationen fra de 
andre fag.
For de fleste er det en forvirret og 
stressende periode, men her lærer man 
til gengæld at bruge noter og at udnyt
te sit kildemateriale og litteraturen. 
Det er kun 3.g-opgaven, der er en ek
samen. Man har altså anvendt de to 
opgaver i l.g og 2.g til at øve sig på, 

hvilket da også har givet et udmærket 
indtryk af den endelige arbejdsproces. 
Her er det ikke bare noget, der skal 
overstås, men lige så meget en ople
velse, en rejse i videnskabens verden 
og det intellektuelles univers, der skal 
gennemføres alene og derfor også helt 
efter den enkeltes ideer og interesser. 
Karakteren for indsatsen kommer til at 
stå på eksamensbeviset, hvilket for 
mig at se kun er positivt. Her er der en 
helt anderledes eksamenssituation, 
hvor de fleste har masser af tid (også 
til at være forvirrede og nervøse), og 
hvor man ikke pludselig udsættes for 
noget uventet, men faktisk kan be
stemme det hele selv og gøre hvad 
man vil. Jeg kunne dog ønske en større 
udnyttelse af de muligheder, opgaver
ne giver. Det er for kedeligt kun at 
kunne tage selvstændig stilling til, 
hvad andre har ment om det pågælden
de emne (ikke fordi det er irrelevant). 
Det er ud fra mit synspunkt mindst li
ge så vigtigt at kunne tage stilling til, 
hvad man selv mener. Jeg anser det i 
hvert fald for meget positivt, at eleven 
selv er med i hele arbejdsprocessen og 
dermed lægger hele sin opmærksom
hed, interesse, kunnen og viden i den. 
Men det kræver selvfølgelig et stort 
arbejde fra alle sider at indføre mere af 
den slags arbejde i undervisningen.

Malene Mølgaard 3.u
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Sportsdagen
I år havde vi valgt at afholde 3 adskil
te temadage.
Sportsdagen, tirsdag d. 5. september, 
var den første - og det blev en solbe- 
skinnet, sjov og hyggelig dag for de 
elever og lærere, der deltog.
»Tab og vind med samme sind«: Det 
sociale var i højsædet, men der blev 
også gået til den i de 2 parallelle turne
ringer: Fodbolden og rundbolden - og 
2z vandt sammenlagt! !

Set i bakspejlet, så er det måske en ide 
at bruge Sportsdagen som en del af in
troduktions-arrangementet for 1.g’er
ne OG hele skolen.. Men så skal der 
nok være flere discipliner at vælge 
imellem og rigtig godt styr på regler 
og officials...

På fotoet ses en koncentreret Bert Ern
st ved stillingen 0-25 til 2x: »To be or 
not to be a roundball-player!«

Mogens Hertoft

Ungdomspolitisk 
debatdag
Som skrevet tidligere består et skoleår 
også af et antal temadage. Én af disse 
temadage handlede i år om ungdoms
politik. Idéen med en sådan dag kom 
oprindeligt fra Undervisningsministe
riet, og her på AiH faldt vi altså for 
idéen. Efter en del planlægning foreta
get af elever og lærere faldt det hele på 
plads. Vi blev enige om at dele dagen 
ind i 3 faser:

1. fase var delt ind i endnu 3 faser, 
hvor man klassevis skulle sætte sam
fund og skole til debat. Først med en 
kritikfase, hvor det gjaldt om at kriti
sere alt, hvad man kunne komme i tan
ke om. Derefter kom så visionsfasen, 
hvor alle drømmene om det ultimative 
samfund kom til udtryk. Til sidst var 
det så meningen, at man igennem rea
liseringsfasen skulle finde ud af, hvor
vidt de drømme man havde, kunne re
aliseres.

2. fase bestod af en konfrontation af de 
2 landsorganisationer for gymnasier, 
DGS og GLO, hvor hele skolen samlet 
skulle finde ud af, hvilken af de 2 for
eninger skolen skulle gå ind for. Ud
faldet af afstemningen blev til et med
lemsskab af DGS.

3. fase var nok den mest spændende af 
dem alle. På tværs af klasserne havde 
man valgt sig på ét af 19 emner, der 
skulle diskuteres. Blandt disse emner 
var bl.a. elevmedbestemmelse på AiH, 
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A og B hold blandt unge, rusmidler og 
gymnasielovgivningen. For de, der var 
mødt frem, var det på de fleste hold 
nogle spændende emner, der blev di
skuteret. Bl.a. blokskemaer, som vi 
selv skal igang med nu. Desværre var 
der mange fraværende. Mange ser des
værre en sådan dag som en fridag, 
hvor de gamle afleveringer kan laves. 
Det er lidt synd, da en sådan dag netop 
skal afvige fra den normale undervis
ning for at vise, at der er andre måder 
at lære på end dem, vi normalt kender 
fra den trivielle dagligdag.

Et godt råd er at møde op til disse få 
temadage, så de ikke forsvinder helt. 
Det ville være ærgerligt. Og kedeligt!.

Søren Fleng.

Mona, 3. u

Den kreative dag
kold morgen.mørke. ild. ånden svæver 
ind i port, straks mærket af een som al
le. og varmen skyller gennem rummet, 
kroppen hyllet, musik, levende lys. 
mesteren kommer. Bryder tavshed 
med krop og kærligehed. vitser om de 
øverste leveregler, underligt morsomt, 
tankevækkende, suser nu selv på rov i 
rækker af åndelig vækkelse og kødets 
væren, smukt, levende, kantet af ab
surd aura og speget spil, rammer 
punkter hvor man ikke kan sige nej og 
må tage selv sig selv alvorligt, dans, 
dans, dans der sætter af på plads og i 
gang, stamper noget op. vi griner af os 
selv uden at føle os til grin, lykke.
Tilbage lå. lokaler i kaos, stearin på 
klinker, rum med krumning, blomster 
som kærtegn fra en forladt flok på vej 
hjem til hjem der ikke længere er de 
samme, tilbage ligger, en sitren i en 
hukommelse der ikke er ens egen ale
ne. fælles tanke, fælles følelse, fælles 
kraft, fællesskab, findes der andet.

Franko, frankie, fransine, franka og dr. 
frankel.
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Helt i dagens ånd findes der ingen do
kumentation for at den kreative dag 
overhovedet fandt sted....dog, eet sted 
inde på fronten sad en deling dirrende 
reportere og fiskede og fangede og 
skrev.

Et vejskilt

5 km til Århus

6 km til Hvilsager

Vi kører mod Århus

for det har vi valgt

det er der vi skal hen

men hvad sker der i Hvilsager?

Vi ved vi skal til Århus

men hvad sker der i Hvilsager?

★

Stearinlyset blafrer

Vi går ind i et rum

Vi sætter os på gulvet

Vi sidder, lyset dæmpet

Højere mening med livet.

Svæver

★

MIT DIGT

For hunde

For heste

Og måske for grise

★

★

Avispapir om lamperne og summen 
rundt omkring

Sindsforvirring og spænding vidner 
om

at dagen i dag snurrer rundt og rundt i 
ring

ikke ensbetydende med at den er tom!

dr. frankel har sagt:

weltbegivenheiter scher im weit, als 
mindere die synes, des störere bedeut- 
ung die har. es ist
alles im körper, kopf und kärlichheit.

Nogle vil sikkert spekulere på, hvem 
denne “dr. frankel” er - og var. Var han 
med til kreativ dag og hvor var han 
henne? dr. frankel har bedt os medde
le, at han,udover at inspirere kosmisk 
udvalg ved at skænke te en mandag i 
september, torsdag den 30. november 
1995 befandt sig godt og vel i hjertet 
af kreativ dag.

Klaus Rød Frederiksen
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Fællestimer på AiH
Ungarsk klarinetmusik, foredrag med 
Frede Farmand og revy har i år også 
været en del af skolehverdagen på 
AiH. Alt sammen under overskriften 
fællestimer, som er timer for hele sko
len og som oftest finder sted i kantinen 
eller måske i hallen.

Sidstnævnte var tilfældet, da 50 indo
nesiske dansere i efteråret optrådte 
som »Upsinging Ambassadors«, og 
imponerede alle med deres smukke 
sange og beundringsværdige rytmiske 
danse. Fællestimer kan dog også væk
ke diskussion og spørgsmål til live 
som efter Frede Farmands besøg, der 
koncentrerede sig om nynazismens 
udbredelse i Danmark. Mange elever 
mødte ham efter fællestimen i klassen, 

hvor de i relation til deres undervis
ning kunne stille spørgsmål.

Fællestimer kan altså både bestå af 
dans og musik eller dreje sig om et ak
tuelt emne - og alle disse ting har væ
ret repræsenteret i årets fællestimepro
gram, som også har budt på musikeren 
Sigurd Barrett, Røde Kors-foredrag 
om Ex-Jugoslavien og oplæg om for
målet med Operation Dagsværk 1995. 
Fællestimerne bryder altså hverdagen, 
og de giver mange spændende oplevel
ser med på vejen.

Nette Møller-Nielsen, 2y.
Elevrepræsentant i Aktivitets- 

og Informationsudvalget

Kultegning, Morten 2. y

19



De naturligste ting i
verden skal af og til springe os i øjnene
- om forårsudstillingen på AiH den 19. marts 1996

Master Fatman snakkede allerede om 
det på Kreativ Dag den 30. november 
1995:
Gå ud i naturen - snak lidt med en 
blomst. Det er en lækker ting at gøre. 
Mesteren nævnede imidlertid ikke no
get om, at blomsten måske kunne sva
re igen. Ikke flabet og ubehøvlet, men 
måske foruroligende, tankevækkende 
eller med en ømhed, der kan ryste selv 
de mest tyksålede. Forårsudstillingen i

Skulptur, Trine I., 3. b

år var et forsøg på at finde blomsternes 
og naturens tale.
Alle 3.g klasser samt mellemniveau
holdet arbejdede ud fra samme tema, 
naturmaterialer, da de skabte de vær
ker, der langsomt fyldte rum og land 
op til og efter udstillingen den 19. 
marts 1996. Man var tvunget til at tage 
naturens egne udtryk med på råd, før 
man selv kunne komme til med sine 
ideer. Og hvad siger barken, råber jor
den, mumler regnen, vil blomsten, gør 
solen på en svidende sommerdag? Na
turen bugner af udsagn og sandheder - 
de ligger lige for.
Man skal bare få øje på dem.
Det hjalp forårsudstillingen til med. 
Naturen blev levende - den sprang ud 
midt i marts og trak et spor af jord og 
ild og vand og en luft af dufte gennem 
skolen. Naturen viste alle sine sider.: 
dramatiske, underfulde, storladne, al
vorlige, melankolske og brutale vær
ker skød frem. Nogle talte direkte til 
os, andre kunne man ikke vriste et ord 
ud af - men snakken gik og ånden fik 
nogle ting at vende op og ned på. For 
alt hvad der stod, lå, hængte og var af 
materialer på denne udstilling, havde 
været en tur igennem tankerne og 
hænderne på mennesker.

Billedkunstlærerne Tove Barrett, 
Lotte Kring & Klaus Rød Frederiksen
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Fire værker fra forårsudstillingen
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F or årskoncerten
Ligesom de senere års forårskoncerter 
havde også denne et overordnet tema. 
Dette var i år »6ocr-musik'« dog med 
særlig interesse for den sene 60er mu
sik og med fokus på flower-power- og 
syremusikken. Det viste sig at være et 
tema, som mange forældre havde et 
specielt forhold til og derfor lidt lette
re glemte tid , sted og hårde stole un
der den to timer lange koncert. I lighed 
med tidligere år indledtes koncerten 
med et fællesnummer fremført af alle 
l.g’ere - i år 7 klasser i alt. De startede 
flot med Aquarius fra musicalen »Ha
ir« akkompagneret af en godt sam
menspillende rytmegruppe ligeledes 
bestående af 1 .gere. Herefter fulgte al
le 7 l.g klasser i alfabetisk rækkeføl
ge. Der var i år gjort meget ud af udk
lædning og sminke, så der var noget 
for alle sanser, når den enkelte klasse 
gik på scenen. Herefter fulgte koret 
,valgholdene og bigbandet - alle med 
flotte præstationer. Spredningen rent 

stilistisk var stor: Fra 2. Mus’ meget 
levende og underholdende udgave af 
det gamle hippie-nummer »Oppe i 
træet« af Young Flowers over mellem
niveauholdets eksperimenterende ud
gave af Led Zeppelins »Good Times- 
Bad Times« fremført spændende med 
to trommesæt - til 3. Mus’ meget fine 
udgave af Queens Bohemian Rhapso
dy. Alle valgholdene afsluttede kon
certen med en meget flot fremførelse 
af »The Flesh Failures/Let the Sunshi
ne in -ligeledes fra musicalen Hair.
Den store opbakning omkring fo
rårskoncerten har vi været forvænt 
med igennem årene, og vi blev heller 
ikke skuffede i år, da ca 1000 menne
sker var samlet til koncert. Det gør ik
ke fornøjelsen mindre for hverken ele
ver eller lærere, når vi mærker den sto
re interesse efter endt arbejde.

Bente Langage rgaard.
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Big Bandet
Bigbandet på AIH tæller ca. 15 perso
ner. Det optræder mest ved særlige lej
ligheder, og øvningen ligger koncen
treret op til disse. Men hvis skemaet 
tillader det, vil der være fast øvetid en 
eftermiddag om ugen.
Stilen har hidtil været soul - funk, latin 
og jazz, ofte med én eller flere sange
re.
I skoleåret 95-96 har bigbandet stort 
set øvet hver tirsdag i 7.+8. time.
Til forårskoncerten, som jo var holdt i 
sen-60’er-stil, spillede vi to numre af 
den amerikanske jazz-rock gruppe 
Blood, Sweat & Tears. Vi fremførte to 
af deres kendteste numre fra dengang : 
»Spinning Wheel« og deres syrede ar
rangement af klassikeren »God Bless 
the Child«. I begge numre var vokal- 
gæstesolisten Lasse Vrou fra 2.y.
Det er i de seneste år blevet en traditi
on, at bigbandet medvirker ved årsaf
slutningen. Det agter vi også at gøre i 
år, og vi er ved at forberede en frem
førelse af »It’s So Quiet«, kendt fra 
Björks LP »Post«. Her skal Lise Blaa- 
se fra 3.a synge.
For at komme med i bigbandet skal du 
være fortrolig med dit instrument og 
kunne noder, dvs. have fået undervis
ning i mindst et år.
Gymnasiet ejer et lille antal trompeter 
og sax’er, som du måske kan låne i 14år 
eller mere, hvis du vel at mærke mod
tager kvalificeret undervisning samti
dig. Det var måske en måde at komme 
igang på for dig. Hør nærmere hos din 
musiklærer.

Rock Bands
Efter skoletid kan musiklokalerne bru
ges af forskellige elev-bands i det om
fang, de ikke bruges af sammenspils
hold fra musik-højniveau og mellem
niveau, 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 lokaler med komplette an
læg, skulle der være gode muligheder 
for, at mange kan komme igang. Der 
skulle også være gode muligheder for 
at optræde for hinanden, hvis traditio
nen med at holde »musik-caféer« hol
des i live.

Poul Rønnenfelt
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Koret
I skoleåret 95-96 har koret haft en 
kort, men meget intensiv periode. Ti
den fra jul til forårskoncerten i slutnin
gen af marts var præget af et godt og 
stabilt korarbejde. Vi var i gennemsnit 
25-30 korentusiaster, som øvede frem 
mod forårskoncertens tema: 60’er mu
sik - med fokus på den syrede og flow
er- power-agtige del. Vi valgte 2 num
re fra Beatles-pladen: Sgt Pepper - 
nemlig »Lucy in the Sky with Dia

monds« og »A Day in the Life«. Det 
blev en flot koncert med et meget vel
syngende kor på såvel »herre- som 
dame-siden«. Det lover godt for næste 
års korprojekter! Vi regner med, at ko
ret kører det meste af skoleåret 96-97, 
og vi glæder os til at se mange korin
teresserede. Alle er velkomne !

Bente Langagergaard
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Dramaholdet spiller ud

I alt 105 tilskuere overværede forårets projekter, somblev spillet over 2 dage.
»Thors Brudefærd«, Johanne, Linda og Lis

Efter nogle års dvale fik vi endelig et 
dramahold på benene. Som ethvert an
det valgfag på skolen, kræves der, at 
der er elever nok til at oprette et hold, 
og interessen for teater og den ædle 
skuespillerkunst har åbenbart ikke væ
ret helt stor nok i de sidste år. Men det
te år er 18 elever altså kommet ud af 
starthullerne og har bragt liv og larm 
tilbage i det støvede dramalokale. He
le året har der været gråd og grineri i 
kælderen, for drama er absolut ikke et 
fag, hvor vi sidder stille og stritter med 
en finger for at få ordet - det er en skøn 
afveksling fra f.eks. dansk og historie. 
Cirka halvdelen af tiden arbejder vi 
praktisk, dvs. med lege og forskellige 
øvelser, som vores dramalærer snedigt 
udtænker for at udvikle os sanseligt. 
Og så er der teoritimerne, hvor vi nød
tvungent sidder stille og får noget i re
aliteten temmelig nyttig viden banket 
ind i hovederne. Og dette resulterede 
bl.a. i to projekter; det første afholdt 
en kold decemberaften i '95. Her hav

de vi delt os i 4 grupper, og vi spillede 
allesammen stykker, som vi selv hav
de skrevet. Den aften var kantinen fuld 
af stearinlys og mystik, og vi invitere
de alle interesserede til at komme og 
skue til. Det var altså den første dram
acafé på skolen i årevis, men det blev 
ikke den sidste, for i foråret gik det løs 
igen, denne gang med 6 forskellige 
små stykker, og vi spillede to aftener i 
træk, hvor vi fik en flygtig følelse af 
storhed og berømmelse under klapsal
verne. Der var sket et stort spring fra 
de hjemmelavede stykker før jul til de 
sidste opførelser, som også er vores 
eksamensforestillinger. Alt i alt er det 
skønt, at der igen bliver spillet teater, 
og kantinevæggene må bestemt have 
frydet sig inderligt over alle os spiren
de talenter. Det er mit ønske, at drama 
skal blive oprettet hvert år fremover, 
for det er en vidunderlig afveksling 
midt i borgerkrige og Strungedigte.

Anita Egelund, 3.b
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Bille-Bille-Bob og alle de andre
Midt i en fortravlet skolehverdag 
præget af skriftlige afleveringer, lange 
vandringer ad skolens gange, halv- 
klemte madpakker, halve rygter, ka
rakterræs, umotiverede toiletbesøg og 
lærernes formaninger om ansvar for 
egen læring finder en lille udsøgt ska
re sammen for at dyrke deres ynd
lingssport:

Teatersport. Stedet hvor kun én ting 
har gyldighed: Bare vi har det sjovt - 
så er alt andet ligegyldigt. Og vi lever 
op til vort motto - hver gang !

I denne ultimative sammenblanding af 
teatrets og sportens bedste sider im
proviseres der inden for helt faste di
scipliner - og helst med masser af pub
likum. Optræden er naturligvis enhver 
teatersportsudøvers drøm - og det har 
det da heller ikke skortet på i årets løb, 
og som noget nyt dukker “gamle” tea
tersportsudøvere op i tide og utide; 
hvem husker ikke Morten Hvids gri
bende indsats som Maria i årets kryb
bespil ved juleafslutningen.

Desuden har holdet atter haft mulig
hed for at underminere stemningen 
ved Musik-Cafeen, og sidst, men ikke 
mindst lykkedes det af afholde det tra
ditionsrige AiH-Mesterskab for hold i 
forbindelse med årets Teater-Café.
Mesterskabet blev afholdt som en 
kamp over 4 omgange - myndigt, 
strengt og aldeles foruroligende ledet 
af den tidligere AiH-Mester Bjarke 
Schønwandt. Skulle “Clay-Vernon”- 
holdet have regnet med en let kamp, 

måtte de dog se et sviende nederlag i 
øjnene til et 3.g hold suppleret med 
Jens-Jogurt Kvist, som nu kan bryste 
sig af AiH-titlen for tredje gang. Ikke 
et øje var tørt.

Der venter atter arrangementer for 
gruppen i næste skoleår - vi tager det 
med oprejst pande og glæder os til at 
se såvel gamle som nye ansigter, når vi 
endnu engang når at sige bille-bille- 
bob, før du når at sige bob.

På holdets vegne.
Bert Ernst.
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Frivillig idræt og stævneaktiviteter
Skoleåret 95/96 har budt på flere for
nemme idrætslige resultater fra Ai- 
H’emes side:

I september deltog skoleholdene i den 
årlige trekantsturnering [ fodbold mod 
Grenå og Paderup. Her blev drenge
holdet for første gang turneringsvinde
re med to flotte sejre. Coach Mogens 
Hertoft udtalte efter kampene, at vore 
spillere »stod godt på banen«. Pige
holdet kunne med en sejr og et neder
lag dog ikke gentage sidste års triumf.

På volleyball-siåen bød året på to re
gionsmesterskaber. 3.g’ernes pige
hold vandt rub og stub ved regionss
tævnet i Hobro. Senere blev holdet en 
flot nr. to ved Jyllandsmesterskabet 
på Morsø. Der skal lyde et stort til 
lykke til pigerne, som uden klubspil
lere kom så langt i turneringen. 1 .- 
2.g’ernes drengehold gentog triumfen 
i januar efter en nervepirrende finale- 
kamp, som vi vandt på running score i 
3. sæt. Derimod vandt vi ikke 3.g 
drenge- og 1.-2.g pige-turneringerne, 
men det havde næsten også været for 
meget for de øvrige gymnasier. I år 
skal Flemming Bjerregaard, 3z, speci
elt fremhæves. Flemming fungerede 
som dommer, taktisk rådgiver og ind
pisker under stævneme - en mand, 
som bliver svær at undvære næste år.

Basketball
DM-finalen. Det lykkedes i 1996. 
Drengene fra 3.g kvalificerede sig til 
finalestævnet i Gymnasieskolernes 
Basketball-turnering.

Det regionale stævne her i Hadsten 
vandt drengene efter en nervepirrende 
kamp mod Horsens Amtsgymnasium. 
Sikre 3-pointscoringer gav sejren. Vil
je og små marginaler blev afgørende 
for resultatet i kvartfinalestævnet her 
på gymnasiet. AiH vandt den meget 
jævnbyrdige kamp mod holdet fra År
hus HF-Center. Denne sejr betød, at 
3.g-drengene fra AiH skulle spille om 
Danmarksmesterskabet i basketball 
1996.

AiH opnåede en fjerdeplads ved DM i 
Basketball 1996. I kampe mod suve
rænt spillende hold fra Rungsted 
Gymnasium og Øregård Gymnasium 
og et udmærket team fra Middelfart 
blev 3.g drengenes fightervilje virke
lig sat på prøve.

Meget få pigehold deltog i Gymnasie
skolernes basketball-turnering. Piger
ne fra 3.g skulle kun spille én kamp 
ved det regionale stævne her på AiH. 
Pigerne scorede mange point på lay
out og tog mange rebounds, men Hor
sens Amtsgymnasium spillede godt 
sammen og vandt.

1 .g og 2.g drenge og piger deltog i et 
regionalt stævne i Bjerringbro sam
men med Claus Estrup. Drengene op
nåede en pæn andenplads ved dette 
stævne, og pigerne vandt deres turne
ring.

Ved siden af idrætsstævneme har 
gymnasiets elever kunnet deltage i fri
villig fodbold, volleyball og basket-
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ball. Der er blevet spillet, svedt, kæm
pet og grinet tirsdag eftermiddag gen
nem det meste af året. Her er det ikke 
kun udtagelsen til skoleholdet, der tæl
ler - der er plads til alle!

Ole Schmidt & Hanne Søderberg

Operation Dagsværk
Disse ord har måske strejfet dine san
ser før. Bag ordene gemmer sig sagens 
kerne, nemlig at alle HF- og gymna
sieelever, der har lyst til at gøre en ind
sats for unge i den 3. verden en enkelt 
skoledag om året, begiver sig ud i den 
“virkelige” verden uden for skolens 
mure for at tjene 200 kr. Man har altså 
her en mulighed for at udfolde sine 
kreative evner (alle jobs er tilladt, bare 
man tjener 200 kr.), samtidig med at 
man støtter en god sag.

Operation Dagsværk vægter, at kam
pagnen er en tovejs kommunikerende 
kampagne, dvs. indsamleren skal også 
have information om landet, hvori pro- 
jektet skal forløbe. Det gøres bl.a. gen
nem foredrag, diasshow, undervisning 
og lignende.

Ud over at deltage i selve indsamlin
gen, er det også muligt at deltage i or
ganiseringen af Operation Dagsværk. 
Dette indebærer at give en hjælpende 
hånd med at tælle penge op, sørge for 
arbejde til folk, informere m.m. Arbej
det kræver flid, men samtidig er det 
sjovt og lærerigt.

Hermed en lille opfordring til dig, der 
ønsker at gøre noget for andre, samti
dig med at du selv får udvidet din ho
risont: Meld dig ind i Dagsværksgrup
pen.

Astrid, medlem af Dagsværksgruppen.
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Morgensamlinger og juleafslutningsugen
Morgensamlingerne har været præget 
af et spændende initiativ, hvor alle 
klasserne på skift har stået for valg af 
morgensang og akkompagnement.
Måske kom runden til at mangle den 
historiske dybde og kulturelle kvalitet, 
som vores danske sangskat repræsen
terer - men klasserne gik vældigt op i 
eksperimentet!
Desuden har udvekslingsstudenterne 
med bankende hjerte og på udmærket 
dansk fortalt om deres hjemland og 
om deres møde med danskerne og 
AiH. Stort bifald og tak for ordene!!

Morgensamlingerne er jo til diverse 
meddelelser og informationer, men er 
også tænkt som et forum for debat og 
optræden af forskellig art. I år forsøg
te vi os med en Morgensamlingsre
daktionskomité bestående af 9 elever 
og 3 lærere, til hvem man kunne hen
vende sig med ideer og indslag... Det
te fungerede desværre ikke: Gruppen 
var for stor, og den menige elevs og 
lærers initiativ udeblev. Så selvom vi 

har fået lys på scenen og talerstolen, så 
må vi sande , at »ting ta’r tid«!
Traditionen tro lagde vi op til selve ju
leafslutningen med en lille uge i »Jør
gens Hjørne« - i år bestyret af elever
ne: 2.g.-gruppen, som kalder sig »Clay 
Vernon«, og som består af Dennis, To
ke og Jonas fra 2b -og Frederik fra 2x 
- eminent bakket op af husorkesteret: 
Ulrik (2x) samt Janus, Lasse og Jacob 
(2y). Det bør nævnes, at juleføljetonen 
»Nu’ det satine Hjul« var en gribende 
historie om incest og hustrumord. 
Stærke sager i en sød tid!!
Clay Vernon kæmpede bravt og fik ef
terhånden lært os deres selvkompone
rede sange, således at selve juleafslut
ningen, torsdag d. 21. december, blev 
en både underholdende og højtidelig 
forestilling på et højt kunstnerisk ni
veau... Med salmer og sange, filmquiz 
og krybbespil (med gamle elev Morten 
Hvid som guest-star).. og med lærerju
letalens indsigtsfulde ord om tid og 
fordybelse fra Bente Langagergaard.

Mogens Hertoft

Snelandskab, 
kultegning, 

Morten, 
2. y
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3.U i Wien oktober ‘95
Efter at have været i Østrig på studie
tur i februar beskæftigede vi os med et 
projekt om Østrig. Med al mulig og 
umulig hjælp førte det til, at vi blev de 
heldige vindere af et ophold i Wien. 
Uheldigvis var den heldige lærer, der 
skulle følge os, bortgået på orlov, hvil
ket skabte en del kaos mht. forberedel
sen, men det skulle da ikke skille os 
ad. Dette skabte blot en uforklarlig 
mystik med en masse spørgsmål og en 
dertilhørende mangel på svar. Allige
vel fattede vi mod og glædede os til tu
ren.
Efter en udmattende togtur præget af 
optimisme, øl og »gar’er«, blev vi ind
kvarteret på et katolsk hotel, der mest 
af alt lignede en opdragelsesanstalt. 
Vores guide og kontakt til undervis
ningsministeriet (de betalte...) gjorde 
sit for at vi skulle føle os tilpas.
Selvom Wien ikke er en lille klat på 
kortet, var der ingen af os, der blev 
væk - i hvert fald kun i et begrænset 
tidsrum! Vi gik staden tynd i løbet af 
denne forrygende uge. En aften var vi 
i Prater, et enormt tivoli med alt, hvad 
hjertet begærer af forlystelser. Som 
andre eksempler kan ellers nævnes be
søg hos sigøjnere, loppemarked, enor
me kirker, koncerter, en »fodbold
kamp«, skovture og en gratis aften på 
en vinsmagerkro. Uha -uha, men man 
skal jo forsøge at tilpasse sig og følge 
skikken !
Vi havde også kontakt med elever på 
et gymnasium, og med folk, der arbej
der med at forbedre det sociale aspekt 
i Wien og nogle, der arbejder med mil
jøet i Østrig. Et besøg på Den Spanske 

Rideskole var selvskrevet, og sommer
paladset Schönbrunn var så storslået 
og enormt, at Hinnerup midtby kunne 
placeres bare i haven! Der er vist stor 
enighed om, at denne rejse på alle må
der er et idealbillede af en studietur - 
også selvom det ikke var formålet. Al
le var opsatte på at være med og er vist 
også enige om, at ugen i Wien var en 
pragtuge.
Til sidst en tak til Anders Brok for 
hans tålmodighed med de tyske gloser 
og den indflydelse, han havde på vores 
projekt og på, at vi i det hele taget 
vandt opholdet.

På 3. u ’s vegne 
Malene Mølgaard
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Racismekampagnen 
»Åh nej, kampagnetid igen« var vist 
den første tanke, der fløj gennem ho
vedet på de fleste, da vi blev præsente
ret for nok et eksemplar i den endeløse 
række af pædagogiske kampagner, 
som man åbenbart skal igennem for at 
kunne kalde sig »studieforberedt og 
alment dannet«. Som elev i en årgang, 
der mere eller mindre ufrivilligt har 
været genstand for alskens kampagner 
mod alt fra stofmisbrug til uansvarlig 
adfærd i trafikken, kan man efterhånd
en iføre sig kendermine, når en ny 
kampagne dukker op i horisonten.
Denne kampagne opfordrede blom
sten af Danmarks ungdom til at lave en 
kampagne mod racisme. De bedste 
forslag ville så modtage en kontant er
kendtlighed, som kunne bruges af den 
vindende klasse uden nogen form for 
pædagoiske restriktioner.
Den snedige bagtanke var så, at delta
gerne skulle forvandles til gode antira
cister under processen. Som udgangs
punkt var det altså en ganske traditio
nel kampagne, men oplægget, der lag
de op til en kreativ udformning af 
kampagnen, var klart med til at hæve 
projektet over det leverpostejsfarvede 
gennemsnit. Det kreative oplæg blev i 
vores version til en plakatkampagne, 

nogle avisartikler samt en kort op
førelse af et moralsk teaterstykke, fa
brikeret til lejligheden. På plussiden 
talte det gode samarbejde de to samf- 
klasser imellem, samt at det lykkedes 
at integrere projektet ret godt i under
visningen. Desuden indeholdt op
lægget en række relevante, faktuelle 
oplysninger.
Til gengæld tror jeg, at kampagnen har 
ramt lidt ved siden af sin målgruppe, 
da antallet af racister i samf-klasserne 
var til at overse allerede før kampag
nen. I det hele taget tror jeg ikke, at 
kampagnen har flyttet så mange hold
ninger, selvom den nok har hævet in
formationsniveauet en del. Måske kan 
det indirekte modvirke spirende racis
me eller i hvert fald afkræfte nogle af 
folks fordomme
Ganske uforståeligt for os vandt vores 
kampagne ikke, men til gengæld fik et 
slogan, strikket sammen i sidste øje
blik, en ekstraordinær præmie på 2500 
ki'. Den blev brugt til en legendarisk 
samf-tur til Silkeborg.

Antiracistisk hilsen 
Michael Hesselager - 

på vegne af de to 
samf. højniveauklasser.
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Musikcafé - i lyset af Ungdommens Røde Kors
Fredag den 22. marts blev der her på 
skolen afholdt en såkaldt Røde Kors 
caféaften.
Selve caféen blev arrangeret af U.R.K. 
(Ungdoms Røde Kors).
På programmet var der selvfølgelig 
musik, som bestod af følgene bands; 
»Lässe Lärm og Pigträdspiraterne,« 
»Mc Einer Jam« og »Der Grüne 
Punkt.« I alt leverede de godt én times 
god musik. Men allerede da det første 
band var gået af scenen, skete der no
get helt andet. Folks snak og anden 
larm blev pludselig afbrudt af en afri
kansk tromme- og dansegruppe. De 17 
musikere/dansere underholdt os i hele 

tre kvarter - og med stor succes. Deref
ter blev der kort fortalt om U.R.K.s ar
bejde og projekter i både ind- og ud
land.
Alt i alt var det en god aften, og vi 
håber, at sådanne aftener vil blive 
holdt fremover; de er faktisk smadder
hyggelige!
Til sidst vil vi sige tak til alle Jer, som 
hjalp med at få det hele til at lykkes. 1 
ved selv, hvem I er...

Line Madsen. Henriette Andersen. 
Martin Jensen. Signe Larsen. La.

U.R.K.
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Wien og Prag 2. a 1996
Det var med mange glade miner og en 
tand højere humør, at 2.a fredag den 
23. februar satte sig til rette i bussen 
med næste stop i Wien og senere Prag. 
Vi havde netop overstået en engelsk 
terminsprøve, så derfor var stemnin
gen lidt overstadig.

Da vi nåede Wien, 24 stk. 2.a'ere, 1 
stk. tysk & 1 stk. idrætslærer, var der 
dog ingen tid til at hvile ud ovenpå den 
trættende bustur; nej, vi skulle ud at 
marchere Wiens gader tynde på vores 
trætte ben. Men vi vågnede hurtigt, da 
vi jo var nødt til at se og høre så meget 
af alt det nye som muligt. Byen gav 
indtryk af at være prangende: store 
bygninger, guldbelagte pynterier med 
sans for detaljen - selv den mindste - 
og bombastiske kirker var de ting der 
dominerede billedet. Med denne Wi- 
en-march var stilen også lagt for resten 
af turen. Det var et hårdt program, 
med masser af træning for benmusk- 
leme, der skulle køres. Men der var 
selvfølgelig også fritid, hvilket vi på 
bedste måde udnyttede to aftener i 
træk på Lennys pizzaria. -Dette sted 

kan absolut anbefales til alle, der måt
te komme til Wien.

Således forlod vi Wien med overbevis
ningen om, at den ville være det fede- 
ste, vi ville opleve på vores tur. Men så 
kom vi jo til Prag. Prag kan nok bedst 
beskrives som en fantantisk by. I mod
sætning til Wien er den middelalder
agtig og dæmpet i sin fremtoning, 
overskuelig uden at blive smålig. Des
uden er der en masse små, hyggelige 
og billige spisesteder, og skulle man 
indfinde sig på et af disse, ja så må det 
være et must at smage en speciel, øst
europæisk delikatesse: den lækre knø- 
del !. Snyd ikke dig selv for knødel, og 
bliv ikke snydt af taxachaufførerne. I 
Prag er disse særligt gemene, og de 
tapper hellere end gerne nogle naive 
turister for lidt ekstra penge (- hvilket 
flere 2.a'ere fik at mærke...) Mens vi 
var af sted, sneg foråret sig langsomt 
ind på os, lunefuldt, som det er, først 
sol, dernæst sne. På vores hjemtur 
fulgte vi det hele vejen op til AiH.

Ane 2.a.
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Katakomberne - 2.b i
Vi var på studietur i Rom og skulle ud 
at se katakomberne den dag. Hele 
klassen vandrede som små soldater, 
række op og række ned ad den meget 
smalle og temmelig trafikerede vej, 
hvilket var meget typisk for Rom, ja 
for hele Italien.
Så vidt jeg husker, var det ikke en af de 
små tapre tinsoldater, der først krydse
de den farlige vej, men derimod en æl
dre italiensk kvinde, der i sine mange 
leveår havde spist for meget pasta. Ti 
minutter efter var vi fremme ved kata
komberne. Der var selvfølgelig en 
masse formaliteter, der skulle ordnes, 
før vi kunne komme ind; det være sig 
at vise papirerne fra undervisningsmi
nisteriet, da der på disse papirer var 
mange stempler, og stempler giver al
tid rabat i Italien. Da vi bevægede os 
ned i katakomberne, blev stemningen 
straks en anden. En form for behagelig 
uhygge spredtes, og jeg begyndte 
straks at fantasere om livet i katakom
berne dengang. Med mig selv som gu-

Rom
ide, bevægede jeg mig nu ned i den 
gamle massegrav. De mørke gange 
lukkedes omkring mig, og jeg for
svandt ind i en anden verden.
Dennis kiggede på mig rystende på 
hovedet: »Vi har ledt efter dig; vi skal 
op og kigge på gamle graffitier«. Vi 
slentrede hen imod det sted, hvor re
sten af klassen befandt sig, overvejede 
jeg at fortælle Dennis om, hvad jeg li
ge havde oplevet, men slog hurtigt tan
ken ud af hovedet, da han ville tro jeg 
var tosset. 2.b stod og kiggede på graf
fitier, der var blevet fundet i katakom
berne. Jeg gabte ved tanken om at stå 
og kigge på nogle gamle inskriptioner, 
men noget fik mig alligevel til at gå 
hen og trykke næsen flad mod ruden, 
bag hvilken de gamle skrifter var be
skyttede. Senere satte jeg mig udenfor 
for at trække noget frisk luft og for at 
spise min appelsin, som jeg stadig 
havde i lommen.

Toke, 2.b
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2 .C Bruxelles - Paris
Da vores lærere langt om længe indså, 
at 2 c's viden om EU og det franske 
sprog lå langt under nulpunktet, be
sluttede de at sende os til Bruxelles og 
Paris. Et on y va!
Selvfølgelig skulle vi besøge den 
enormt store og imponerende labyrint 
af et Europaparlement (dem der altså 
kunne følge med). Det var en spæn
dende, men lang dag og desværre duk
kede Ritt Bjerregaard ikke op -nu hav
de vi ellers lige købt en dagbog med 
lås til hende!.

mandspersoner forsøgte at ryste de 
sidste franc ud af lommerne på nogle 
søde, uskyldige, lyshårede, danske pi
ger, spiste vi en middag sammen, selv 
om vi næsten var for trætte til at spise, 
da vi i Paris levede under mottoet: Ei
der én, der ikke sover, er der ingen, der 
sover. Herefter vendte vi næsen mod 
Danmark igen, heldigvis nåede de 2 
sidste også at komme med, selvom de 
kørte forkert med métroen (igen).

2. c

Aftnerne tilbragte vi på diverse barer, 
men især “vandrehjemmets” bar (eller 
var det bartenderen?) var tiltrækkende. 
Den første aften havde vi gået og 
“glædet” os til 3 timer med flamske 
digte. Heldigvis var der, da vi dukkede 
op i foredragssalen, to tossede belgie
re med en karookemaskine. Da den 
første generthed havde fortaget sig, 
havde vi det enormt sjovt - især da 
Poul dansede Tang-o. Da vores viden 
om EU var helt i top sagde vi au revo
ir Bruxelles og bonjour Paris.

Vi oplevede næsten hele Paris'midtby 
-nogle endda også forstæderne, da de 
kom til at tage en forkert metro, hvil
ket bevirkede, at de kom for sent i teat
ret. Det var en skam, for lonesco-styk- 
ket “Den skaldede sangerinde” var 
ekstremt sjovt. Efter et snildt, lille 
væbnet røveri i metroen, hvor skumle
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Studietur til Firenze - 2.x
Firenzes velkomst til en flok vinterde
primerede danskere var at sende en
kelte solstråler ned i de brostensbelag
te gader. Det bakkede landskab strakte 
sine arme ud og inviterede os indenfor. 
Vi tog imod indbydelsen og bevægede 
os sultne ind til byen. Firenze er et af 
de steder, hvor man kan være tilfreds 
med at være sulten. Sjældent finder 
man et så varieret udbud af mad, der er 
en direkte appel til smagsløgene. En 
pizza med en perfekt sammensætning 
af parmaskinkens sejhed og spinatens 
blødhed er bare et eksempel på en per
fekt spise, der kan få mundvigene til at 
dryppe på selv den mest forvænte dan
sker. For at gøre middagen fuldendt er 
det en god ide at besøge en af de utal
lige isbarer, der er i byen. Hos disse 
vælter is på smeltepunktet sig ud fra 
bægre og vafler i en bred vifte af far
ver og smag. Alt dette imens byen la
dede op til fodboldkampen mellem Fi
orentina og Napoli.

På stadion var alt purpur eller hvidt. 
Kæmpeflag blafrede i den lette brise, 
og unge som gamle stod side om side 
og snakkede forventningsfuldt om 
kampen. Vulkanen, der sendte napolit

anerne tilbage til deres egen Vesuv, 
eksploderede 3 gange. De to af gange
ne var det Batistuta, Firenzes fodbold
gud, der antændte den. En mand der 
for florentinere, som lever i et katolsk 
land, har samme betydning som deres 
skytsengel Jomfru Maria. 3-0 og der
med en uge uden uroligheder blev re
sultatet af den kamp.

Stadions modpol med hensyn til støj 
og eufori var Uffizi-galleriet. Dette 
Italiens fornemste museum for billed
kunst får om noget i Firenze opmærk
somhed. Hver dag er der kø for at 
komme derind, og hver dag er der me
re snak i køen end i de forskellige sale 
indenfor. Stedet har med sin fortræffe
lige kunst en hypnotiserende virkning 
på de fleste besøgende.

Slutteligt kan nævnes, at en studietur 
til Firenze ikke kun er en kulturel rej
se, men så sandelig også en rejse, der 
udfordrer sanserne. Som eksempel 
kan nævnes, at vi afsluttede hver dag 
med et besøg på diskoteket Space 
Electronics.

2.x
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2 .y's tur til Firenze
Firenze - byen, der kom til at rumme 
en masse uforglemmelige oplevelser 
og opsluge den sidste rest af 2 y's 
uskyld, bød os velkommen med fo
rårssolskin, hjemmekamp ( Fiorenti- 
na-Napoli) og pizzaer. Og hvad husker 
man så bedst? Turene til det lokale su
permarked efter billig rødvin?. Poul 
Rønnenfelts engagerede forklaringer 
om den svulstige renæssancekunst, el
ler måske Dennis' forbilledlige opfør
sel på det romantiske vingårdsbesøg? 
Mange vil mindes Space Electronic's 
karookeanlæg og flittigt benyttede 
dansegulv, hvor de italienske pomoty- 
re slog deres folder. Andre vil måske 

synes, at kirkebesøgene og spadsere
turene var mere uforglemmelige, nok 
mest grundet deres placering tidligt på 
morgenstunden, hvor mangen en 
Panodil fandt vej til udkørte gymnasi
eelevers maver.

Hvad vi alle husker, er dog den utroli
ge udholdenhed, som samtlige rejse
deltagere udviste, det stadigt voksende 
sammenhold og så selvfølgelig hele 
2 y's kaos-piloter, Poul og Dennis!.

Tak for en fantastisk uge! !.

Karen og Nette, 2 y.
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2 .Z S studietur til Mühlbach i Østrig
Mogens og drengene var blevet indlo
geret på det mondæne vandrerhjem 
med fælles bad i underetagen, mens 
Claus og pigerne havde fået det lusede 
sportshotel med bad på værelserne, 
motionsrum i kælderen og restaurant i 
stuen.... Denne lille forfordeling var 
det ikke alle, der tog med køligt sind, 
men vi blev enige om, at det skulle 
være skiføret og ikke indlogeringen, 
der skulle definere turens succes.

Humøret var derfor højt og euforien 
slet skjult, da vi langt om længe stod 
foran skilifterne i Mühlbach. Begyn
dere såvel som øvede sprang i bindin
gerne og begav sig mod toppen af bjer
get. I rygsækkene havde alle medbragt 
en lille madpakke og en sodavand, 
som skulle nydes på toppen med ud
sigt over den smukke dal. Vi var blevet 
delt op i mindre grupper, alt efter hvor 
gode vi hver især var på ski, men om 
aftenen mødtes vi alle til afterskiing på 
“Grisen”, hvor Harry serverede drinks 
til alles fulde tilfredshed.

Om dagen kæmpede alle for at over
vinde den underfundige kombination 

af ski, sne og tyngdekraft med det re
sultat, at alle var blevet hæderlige ski
løbere, da ugen var ved at være omme. 
De fleste syntes, det var en oplevelse 
at gøre erfaringer med denne sports
gren, og det var en fornøjelse at iagtta
ge den lille gruppe af frygtløse ski
løbere, som blev ellevilde og ikke kun
ne få løbet nok på ski.

Således forløb ugen, dog med den lille 
krølle, at vi den næstsidste dag på ski 
holdt fælles frokost. Alle havde med
bragt mad eller drikke til det fælles 
ta'-selv-bord, som blev nydt i samvær 
med hele klassen under den varme sol, 
som ikke veg fra vores pister, før af
skedsdagen oprandt. Således blev sne
storm, ekstreme kuldegrader og lukke
de skilifte symbolet på vor afsked med 
Mülbach.

Vi havde en dejlig tur til den lille øst
rigske by, som blev indtil flere grader 
varmere under vores alt for kortvarige 
ophold!

Kristian Troelsen 2. z.
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Værk fra forårsudstillingen, Karin og Tove, 3. a
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Giftpolitik på AiH
I det daglige findes der faktisk ingen 
ordensregler på AiH.
Som en selvfølge regner vi med, at vi 
alle respekterer hinanden, viser hen
syn og i øvrigt bruger den sunde for
nuft.

Som noget nyt er der nu nedskrevet et 
sæt regler om rygning, alkohol og eu
foriserende stoffer.
Foranledningen har været den debat 
om rygning i offentlige institutioner, 
som har været fremme i medierne 
igennem de seneste par år - og den 
personalepolitik, som Århus Amt har 
vedtaget.
I begyndelsen af 1995 blev der på AiH 
nedsat en arbejdsgruppe, som skulle 
komme med forslag til en »giftpolitik« 
på skolen. Udvalget, der blev nedsat 
som et underudvalg af skolens samar
bejdsudvalg, havde repræsentanter for 
eleverne og samtlige personalegrupper 
på AiH.
Det var afgørende for udvalget at få 
formuleret et regelsæt, som kunne 
gælde for alle, der færdes på skolen. 
Reglerne gælder altså både for elever, 
ansatte, forældre, gæster, lejere...

»Giftpolitikken« blev først vedtaget i 
skolens samarbejdsudvalg, hvis be
slutninger alene vedrører skolens an
satte. Herefter blev reglerne vedtaget i 
skolens bestyrelse som en ordensregel 
for eleverne.

Selv om det var Århus Amts persona
lepolitik og debatten om rygning, der 
var den egentlige anledning til ar
bejdsgruppens nedsættelse, var der 
enighed om også at formulere hold
ninger til euforiserende stoffer og al
koholindtagelse.
Det er vigtigt at understrege, at regler
ne er vedtaget på en positiv baggrund, 
nemlig at der på skolen ikke er aktuel
le problemer med alkohol eller eufori
serende stoffer.

På Amtsgymnasiet i Hadsten gælder 
følgende retningslinier for euforise
rende stoffer, rygning og alkoholindta
gelse på skolen og skolens område. 
Gentagne overtrædelser af retningsli
nierne kan føre til bortvisning fra sko
len i henhold til de regler, der gælder 
for henholdsvis personale og elever. 
Retningslinierne gælder for alle, der 
færdes på Amtsgymnasiet i Hadsten 
alle dage hele døgnet bortset fra ne
denstående undtagelser.

Reglerne:

I: Euforiserende stoffer.
Enhver form for besiddelse og indta
gelse af euforiserende stoffer, herun
der alle former for hash, er forbudt. 
Overtrædelse af reglen medfører, at 
rektor uden foregående varsel indgiver 
politianmeldelse og samtidig medde
ler varig bortvisning fra skolen.
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II: Rygning.
Tobaksrygning er forbudt på Amts
gymnasiet i Hadsten. Forbuddet gæl
der alle lokaler og gangarealer. Undta
get fra forbuddet er skolens udendørs
arealer, kantineområdet, personalets 
rygerum og fester på skolen.

III: Alkohol.
Det er forbudt at indtage alkohol på 
skolens område i arbejdstiden/skolens 
åbningstid.
Rektor kan dispensere fra det generel
le forbud ved specielle lejligheder.

Jørgen Christiansen
rektor

Vce rk fra fo rå rsudsti Il i ngen
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FRA SKOLENS DAGBOG 1995/96
1995

August
Skolen starter
Introduktionsarrangement 1 g
Fællestime: Ungarsk Klarinetorkester 
Fællestime: The UPSinging Ambassa
dors

September
Besøg af 11 namibianske lærere fra 
“Life Science Project”
3BI studietur/Muvin, Finland 
Sportsdag
Idræt mellemniveauholdet ekskursion 
til cykelbanen i Århus
1c ekskursion til Blommehaven i År
hus: kultur/natur
2abc latinhold ekskursion: Operaen 
“Lucretia”
Forældreaften Ig
Ib og ly ekskursion Tange Sø

Oktober
3u studietur Østrig
la og Ix ekskursion Hammel/Gjern 
lu ekskursion St. Moselund
Iz ekskursion St. Moselund 
Fællestime: Frede Farmand 
3b ekskursion: “Dragens Rige” 
Århus Kunstmuseum
Billedkunst mellemniveauholdet eks
kursion til tegneatelier på Fluset i 
Århus
Ix inkursion fysik
Fællestime vedr. Operation Dagsværk 
Samfundsfag højniveauholdet gæste
lærerbesøg fra og ekskursion til Røde 
Kors Flygtningelejren i Hinnerup

November
Ungdomspolitisk debatdag 
Besøg af folkeskoleelever fra 
Hammelskoleme
Besøg af folkeskoleelever fra 
Hadsten Skole
Besøg af folkeskoleelever fra 
Randers Realskole
Besøg af folkeskoleelever fra 
Langå Skole
Besøg af folkeskoleelever fra 
Friskolen i Hinnerup
Besøg af folkeskoleelever fra 
Bakkegårdsskolen i Trige 
Operation Dagsværk
Fællestime om Ex-Jugoslavien 
Kreativ dag Ib
1c og Ix basisskrivekursus dansk 
la og Ix inkursion edb
Frivillig formning: kreativ dag 
3abxz-3abuxy ekskursion til Hamburg 
3abuxyzMU ekskursion København 
3uxyzMA-FY-KE ekskursion 
København
3abuxyzSA ekskursion København 
3g idræt mellemniveauholdet 
ekskursion København
2az-2bcxy ekskursion: Massemedietur 
til Silkeborg
Gæstelærer i lg-klasserne: Hanne 
Holt-Nielsen fra Århus Symfoniorke
ster
lg-klasseme ekskursion/koncert i Mu
sikhuset med Århus Symfoniorkester 
Designholdet ekskursion til 
Arkitektskolen
Billedkunst mellemniveauholdet eks
kursion til “Dragens Rige” Århus 
Kunstmuseum
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December
2b ekskursion til
“H.C.Andersen- musical” i Århus 
Dramaforestilling VUC-eleverne 
Dramaforestilling gymnasieeleverne 
lu basisskrivekursus dansk
1X brugerkursus edb
1 b “spansk” besøg fra korrespon
danceklassen på Århus 
Købmandsskole: “Salsa-kursus”. 
Frivillig formning: kreativ dag 
Samfundsfag mellem- og højniveau
holdene gæstelærerbesøg af folke
tingsmedlem Åge Frandsen (SF): 
Christiansborg som arbejdsplads og de 
politiske beslutningsprocesser i prak
sis.
Basketstævne 3g
la ekskursion til Moesgaard
Besøg af 10. kl fra Søndervangsskolen 
i Hammel

1996

Januar
Forældrekonsultation
Besøg af folkeskoleelever fra 
Hinnerup- skolerne
Den større skriftlige opgave 3.g 
Valgfagsorientering for eleverne 
3g piger idrætsstævne på Morsø 
Gymnasium
Ig basketstævne Bjerringbro 
Gymnasium
lb-2abc ekskursion til
Moesgaard Museum 
Orienteringsmøde for kommende 
elever og deres forældre

Februar
Valgfagsorientering for elever og 
forældre

Terminsprøve 3g og 2g
2b gæstelærerbesøg: Knud Brøns : 
“Civilisationens vugge: Rom-Forum 
Romanum
3a kreativ dag
3gEØ ekskursion til Coca-Cola, 
Dadeko og MD-Foods International 
la og ly basisskrivekursus
2a studietur Wien/Prag
2b studietur Rom
2c studietur Bruxelles/Paris
2x studietur Firenze
2y studietur Firenze
2z studietur Mühlbach

Marts
Iz basisskrivekursus dansk
Terminsprøve 3g
Kreativ dag 3a-3b-3u-3x-3y-3z 
Uddannelsesdag
Finsk besøg på skolen/Muvin 
Forårskoncert/Forårsudsti 11 ing 
2y i nkursion
Røde Kors musikcafé
Fællestime for 3g:
Ole Lønsmann fra Hadsten Bank
om jobsøgning
Designholdet ekskursion til 
Arkitektskolen
3g drenge basketstævne/semifinale 
Dramaaften VUC-elever
Fællestime med Sigurd Barrett

April
3g drenge basketstævne/DM på Rung
sted Gymnasium
Drama-ZTeatersportaften Astronomi
holdet ekskursion til Stenomuseet i 
Århus
Ib gæstelærerbesøg af Thyge Chri
stensen: “Folkeeventyr om mænd og 
kvinder”
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Idræt mellemniveauholdene gæste
lærerbesøg af Morten Sørensen, 
triathlet i Århus 1900
Fællestime med gruppen “Trip-Trap- 
Træls”: revy om kulturdebat i provins
byen Velsted
Billedkunst mellemniveauholdet eks
kursion til Århus Kunstmuseum
Idræt mellemniveauholdene 
ekskursion til Århus Idrætspark
Iz inkursion fysik
Ix inkursion kemi
ly inkursion fysik
3x billedkunst ekskursion til Århus 
Kunstmuseum

Maj
3z billedkunst ekskursion til Hobro: 
Ibsensamling af moderne kunst
1 u inkursion kemi
Ix inkursion fysik
Fællestime for Ig og 2g: 30’er-cabaret 
ved 2c
Sidste skoledag 3g
Skriftlig studentereksamen 2g og 3g
Sidste skoledag Ig
Danskopgaven Ig
Koncertaften med Jens Jefsens Trio
Sidste skoledag 2g
Mundtlig studentereksamen 3g
Skriftlige årsprøver Ig og 2g

Juni
Mundtlig studentereksamen 1 g, 2g
og 3g
Mundtlige årsprøver Ig og 2g 
Årsafslutning/Translokation

Praktiske oplysninger

Befordring.
Der er mulighed for at søge om tilskud 
til buskort, uanset i hvilken afstand du 
bor fra skolen. Der er samtidig mulig
hed for at søge tilskud i forskellige pe
rioder udover 1 måned (læs nærmere 
herom i vejledningen). Den pris, som 
du selv skal betale (egenbetalingen), 
er 205 kr. pr. måned.

Opkrævning og buskort sendes direkte 
fra Amtskommunen.

Ansøgningsskemaet kan afhentes på 
skolens kontor.

Bibliotek.
Skolen har et fuldt udbygget bibliotek 
til både læreres og elevers rådighed. I 
kan her f.eks. finde forskellige ord
bøger, leksika, fag- og skønlitteratur 
samt tidsskrifter.

Formålet med biblioteket er at støtte 
den daglige undervisning, herunder 
arbejdet med de skriftlige opgaver.

I kan enten sidde der og arbejde i roli
ge 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. Bib
liotekaren vil være til stede på nærme
re angivne tidspunkter i ugens løb.
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Bogudlevering.
Boginspektor administrerer bogudle- 
vering og aflevering i løbet af skole
året. Boginspektor vil være til stede i 
bogkælderen på nærmere angivne 
tidspunkter i ugens løb.

Bøgerne er skolens ejendom og skal 
erstattes, hvis de ødelægges, mistes 
m.v. Husk at indbinde og skrive navn i 
bøgerne. Ordbøger og lommeregnere 
skal eleverne selv betale. Hvis de be
stilles gennem skolen, udleveres disse 
på elevens første skoledag.

Faglige Organisationer.
Lærernes fagforening hedder: Gymna
sieskolernes Lærerforening (GL).
Tillidsmand på skolen er Hans Jørgen 
Madsen.
For gymnasieelever er der to organi
sationer:

DGS (Danske Gymnasieelevers Sam
menslutning), som eleverne dels kan 
melde sig ind i individuelt, dels ind
melde skolens elevråd ved en flertals
beslutning.

GLO (Gymnasieelevernes Landsorga
nisation), som eleverne kan melde sig 
ind i individuelt.

Ferieplan.
1996:

Sommerferie: 24/6-6/8

Efterårsferie: 14/10-18/10

Juleferie: 23/12

1997:
Juleferie: 3/1

Vinterferie: 10/2-14/2

Påskeferie: 24/3-31/3

Sommerferie: 23/6.

St.Bededag: fredag d. 25. april 1997

Kristi Himmelfartsdag: torsdag 
d. 8. maj 1997

Pinseferie: mandag d. 19. maj 1997

(alle dage inkl.)

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

Forsømmelser.
I gymnasiet er der mødepligt. Det be
tyder, at man skal være til stede, hvis 
man ikke er forhindret af sygdom, som 
er den eneste gyldige grund til fravær.
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Skolen skal ifølge gældende bestem
melser føre nøje kontrol med elever
nes forsømmelser.

En af grundene til, at der er mødepligt, 
er, at man ved at følge undervisningen 
opnår visse fordele i form af mindre 
pensum til eksamen.

Mange forsømmelser kan føre til, at 
man ikke får lov til at gå til eksamen. 
(Der er afsluttende eksamen i nogle 
fag allerede i Ig). Manglende afleve
ring af opgaver tæller også som for
sømmelser.

Forsømmer en elev i et sådant omfang, 
at skolen må nære betænkelighed over 
for elevens mulighed for at bestå eksa
men, skal eleven først underrettes her
om mundtligt af rektor. Fortsætter for
sømmelserne alligevel, skal skolen gi
ve en skriftlig advarsel om, at eleven 
ikke kan indstilles til eksamen, hvis 
forsømmelserne fortsætter. Før den 
endelige tilmelding til eksamen skal 
lærerne på et lærerforsamlingsmøde 
udtale sig om, hvorvidt elever, der har 
modtaget skriftlige advarsler, skal ind
stilles til eksamen. Rektor træffer her
efter 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 ele
ven igen er i skole en seddel til konto
ret, 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 her
om skal i god tid fremsættes skriftligt 
over for rektor. Ansøgningsblanket 
kan afhentes på kontoret.

Frivillig undervisning.
Der tilbydes frivillig undervisning i id
ræt, musik og billedkunst.
Se opslag fra faglærerne.

Glemte sager.
Glemte sager/fundne sager bedes afle
veret på kontoret.

Forespørgsel angående glemte sager 
rettes til kontoret.

Karaktergivning og prøver.
Der gives standpunktskarakterer (13- 
skalaen) to gange i løbet af skoleåret 
(forår og efterår).

Desuden gives der årskarakterer ved 
skoleårets slutning. I slutningen af Ig 
og 2g holdes der årsprøver i de skrift
lige fag samt mundtlig studentereksa
men i de fag, der afsluttes i henholds
vis Ig og 2g. Desuden arrangeres 
mundtlige årsprøver, som kan være 
traditionel eksamensforberedelse eller 
projekter. I 3.g afholdes der termins
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prøve i de skriftlige eksamensfag: i 
dansk og i valgfagene på højt niveau.
I maj-juni afholdes skriftlig og mundt
lig studentereksamen med fremmede 
censorer.

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

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 væ
sentligt element i den daglige kommu
nikation.

Skolens forskellige udvalg orienterer 
om dagsorden og beslutninger på op
slagstavler. Ved at holde øje med disse 
får man som elev og lærer mulighed 
for at følge med i og deltage i skolens 
demokrati.

Ringetider.
1. blok kl. 08.15 -09.45
2. blok kl. 10.10- 11.40
3. blok kl. 12.10- 13.40
4. blok kl.. 13.50- 15.20

Skolens demokrati.
Elevrådet er elevernes indbyrdes sam
arbejdsorgan. Det vælger repræsen
tanter til andre udvalg på skolen og 
søger herigennem at få indflydelse. 
Dertil kommer, at eleverne i 2g og 3g 
skal høres i forbindelse med skolens 
tilbud om valgfag.

Lærerforsamlingen har til opgave at 
drøfte den enkelte elevs standpunkt og 
vejlede eleven med hensyn til opryk
ning i næste klasse m.v. Alle lærere 
ved skolen er medlem og kan udtale 
sig.

Når det drejer sig om tilmelding til ek
samen, er det dog alene klassens/ hol
dets lærere, der har tale- og stemme
ret.

Pædagogisk Råd består af alle lærere 
ansat ved skolen. Der vælges et forret
ningsudvalg bestående af formand, 
næstformand og sekretær. Pædagogisk 
Råd skal høres/spørges om en række 
forhold, der gælder for skolen som 
helhed og afgive sin indstilling/me- 
ning om forsøgsundervisning, anskaf
felse af større inventargenstande, un
dervisningsmidler m.v. Endelig be
slutter Pædagogisk Råd, inden for be
kendtgørelsens rammer, omfanget og 
arten af årsprøver, karaktergivning 
m.v.

Det daglige samarbejde mellem rek
tor, inspektorer og medlemmer af 
Pædagogisk Råd og Elevrådet, samt 
det teknisk- administrative personale 
foregår i 4 udvalg - Fagligt Udvalg, 
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Budget- og økonomiudvalg, Informa
tions og aktivitetesudvalg og Pædago
gisk udvalg.

I Fagligt Udvalg diskuteres og beslut
tes forhold omkring timefagfordeling. 
Her laves oplæg til udbud af valgfag 
og holdoprettelse. Der laves planer for 
lærernes efteruddannelse og man di
skuterer principper for skemalægnin
gen.

Budget- og økonomiudvalgets over
ordnede opgave er at administrere sko
lens elevtalsbestemte udgifter og her 
diskuteres også skolens fysiske indret
ning.

Informatios- og aktivitetsudvalget be
skæftiger 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. Dertil kommer, 
at udvalget planlægger og koordineret- 
aktiviteter uden for den skemalagte 
undervisning, f.eks. fællestimer, sko
lekomedie, fester, m.m.

Opgaverne for Pædagogisk Udvalg er 
først og fremmest at skabe pædago
gisk fornyelse på skolen ved at fast
holde den pædagogiske debat og ved 
at komme med nye initiativer, som kan 
forbedre det pædagogiske indhold i 
undervisningen. Dertil kommer dis
kussion af principper for ekskursioner 
og studieture.

Skolens bestyrelse.
Skolens bestyrelse består af: Skole
inspektør Carl Johan Rasmussen (for
mand), amtsrådsmedlem Peder Mey- 
hoff, kommunalbestyrelsesrepræsen- 
tant Egon Schou Hansen, forældrere
præsentant Hanne Raun, forældrere
præsentant Inge Juel Christensen, 
valgt af bestyrelsen bankdirekør John 
Madsen, lektor Bente Langagergaard, 
lektor Annette Rousing, teknisk-ad- 
minstrativt personalerepræsentant 
overassistent Marianne Mark, elev 
Malene Mølgaard, elev Dan Rasmus
sen.

Bestyrelsens opgave er, efter indstil
ling fra rektor, at fastsætte det maksi
male 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 samar
bejde mellem skole og hjem, medvirke 
ved løsningen af sociale opgaver i til
knytning til skolen, fastsætte skolens 
ordensregler samt medvirke ved byg
gesager.

Sygdom.
Hvis en elev p.g.a. sygdom har måttet 
forsømme undervisningen, skal 
hun/han den første skoledag efter for
sømmelsen aflevere en seddel med an
givelse af sygdommens art og varig
hed på kontoret. Sedlen skal være un
derskrevet af forældre/værge. Dog kan 
elever, der er fyldt 18 år, selv skrive 
under. Hvis sygdommen varer mere 
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end 10 dage, kan der arrangeres syge- 
undervisning i hjemmel eller f.eks. på 
hospital. Hjemmet bedes i sådanne 
tilfælde underrette skolen så hurtigt 
som muligt, hvis man ønsker sygeun- 
dervisning.

Hvis en elev lider af en sygdom, som 
specielt er en hindring for at deltage i 
idræt, skal der afleveres en lægeattest 
herom til skolen. Særlig blanket til en 
sådan lægeattest udleveres på konto
ret.

Hvis det drejer sig om kortvarig syg
dom, kan skolen fritage eleven for ak
tiv deltagelse i idræt, uden at der afle
veres lægeattest, hvis en begrundet an
modning afleveres skriftligt til idræts
læreren. En sådan fritagelse gælder 
højst en uge; bliver det nødvendigt at 
forlænge den, skal dette begrundes 
skriftligt over for idrætslæreren. Ved 
midlertidig fritagelse fra idræt skal 
eleven overvære undervisningen for at 
høre de instrukser m.v., der gives.

Studievejledning.
Personlig vejledning.
Skolens elever kan henvende sig for at 
få personlig vejledning om problemer 
af studiemæssig, social, økonomisk el
ler personlig karakter. Der er mulighed 
for, via en studievejleder, at blive hen
vist til skolepsykolog, socialrådgiver 
eller det bistandskontor, som eleven 
hører til.

Hvis en elev er ved »at skride i svin
get« eller slet ikke kan få tiden til at slå 

til med alle de lektier, eller hvis ved
kommende går og pusler med tanken 
om at blive diplomat eller miljøtekni
ker, men ikke rigtig ved, hvad der kræ
ves, så kan man henvende sig hos sin 
studievejleder i dennes kontortid og få 
individuel vejledning. Kontortiden er 
opslået uden for studievejlederkonto
ret.
Endelig tilbydes elever, der har alvor
lige problemer med eksamensnervøsi
tet, et kursus.

Uddannelses- og erhvervsorientering.
I september gennemføres en “ind
slusningssamtale” med samtlige nye 
1 g-ere og i løbet af 1 g gives der kollek
tivt en indføring i almen studieteknik, 
og der gives valgfagsorientering. I 2g 
gennemgås kollektivt dels generelle 
forhold i forbindelse med uddannelse 
og erhverv, dels økonomiske og socia
le forhold i uddannelsesforløbet. I 3g 
fortsætter den kollektive orientering 
om uddannelses- og erhvervsmulighe
der, herunder bl.a. arbejdsmarkedsfor
hold, arbejdsløshedsproblematik, an
søgningsprocedurer, optagelseskriteri
er og muligheder for job i udlandet. 
Den kollektive vejledning i 2g og 3g 
suppleres med gruppesamtaler.
For 2g og 3g'erne bliver der hvert år 
arrangeret en uddannelsesdag på gym
nasiet, hvor eleverne får lejlighed til at 
træffe repræsentanter fra diverse ud
dannelsessteder. 3g'erne får desuden 
tilbud om at deltage i et »Åbent Hus«- 
arrangement, der foregår på uddannel
sesstedet, ligesom de får tilbud om et 
jobsøgningsarrangement. Endelig til
bydes samtlige 3g’ere en individuel 
“fremtidssamtale”.
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Læsepædagog.
Du kan henvende dig til skolens læse
pædagog for eksempel i hans ugentli
ge træffetid.
Læsepædagogen har sit hovedkvarter i 
danskdepotet 219 i hjemstavn 2.
Du kan få gode råd, hvis du synes, du 
har eller får læse-, stave- eller højt
læsningsproblemer.
Og du kan få det, som man kalder spe
cialpædagogisk undervisning af kor
tere eller længere varighed.

Rådgivning og anden støtte er en fri
villig sag. Som hovedregel er under
visningen individuel; hvis det er mu
ligt, foregår den i en mellemtime i dit 
skema.

Hvis du skal have dispensation i for
bindelse med eksamen, for eksempel i 
form af forlænget forberedelsestid, 
indlæsning af eksamenstekster eller 
lignende, sker det efter indstilling fra 
læsepædagogen.

SU.
For unge, der er fyldt 18 år, er der mu
lighed for at få støtte fra Statens Ud
dannelsesstøtte. Man er støtteberetti
get fra og med kvartalet efter det fyld

te 18. år. Alle får tildelt et grundbeløb, 
som kan suppleres - afhængigt af fo
rældrenes indkomst - indtil det fyldte 
20.år.
Man bør være opmærksom på, at man 
kun kan få SU efter reglerne for hjem
meboende, selv om man er udeboen
de, når man er under 20 år og ikke har 
afsluttet sin første ungdomsuddannel
se. Der kan dog gives dispensation, 
hvis f.eks. transportvejen mellem sko
le 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 ansøgningsske
ma på skolens kontor, hvor man samti
dig får udleveret en brochure om Sta
tens Uddannelsesstøtte.
Skolen indsender ansøgninger hver 
tirsdag til Styrelsen for Statens Ud
dannelsesstøtte, og ekspeditionstiden 
vil herefter være ca. 4 uger.

Ugeinformation.
Hver fredag udgives en ugeinformati
on for den kommende uge.
Ugeinformationen, der ophænges på 
opslagstavler, indeholder informatio
ner om arrangementer, skemaændrin
ger, lærerkurser, møder m.v. Husk at 
læse ugeinformationen hver uge.
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Værk fra forårsudstillignen
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Arets 
studenter
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3.a
01. Andersen, Christian 86-987680 Tranevej 7, 8382 Hinnerup
02. Andersen, Jeanette Schneider 86-982405 Vestervangen 22, 8370 Hadsten
03. Andersen, Thomas 86-988034 Kløvervej 23, 8382 Hinnerup
04. Bille, Trine 86-987239 Blåmejsevej 40, 8382 Hinnerup
05. Blaase, Lise 86-987333 Miravej 14, Soften, 8382 Hinnerup
06. Brix, Loa 86-980883 Savværksvej 1, 8370 Hadsten
07. Brunsgaard, Nina - Chr. Eriksensvej 5A, 8450 Hammel
08. Christiansen, Johannes Traberg 86-983156 Ellemosevej 29 A6, 8370 Hadsten
09. Frandsen, Tove Faber 86-988446 Vestervej 6, Grundfør, 8382 Hinnerup
10. Jacobsen, Tania Welch 86-985238 Jernaldervej 46, Søften, 8382 Hinnerup
11. Johansen, Thomas Haugaard 86-983794 Lindevej 1, 8370 Hadsten
12. Kornerup, Hanne 86-462262 Villavej 12, 8870 Langå
13. Madsen, Line Udholm 86-982470 Vermundsvej 38, 8370 Hadsten
14. Marthinsen, Inger 86-965445 Møllevangen 45, 8450 Hammel
15. Michelsen, Dorthe Sloth 86-963648 Solbakken 31, 8450 Hammel
16. Moller, Kristina 86-468595 Sønder Alle 20, Kongstr., 8870 Langå
17. Nielsen, Esben Lund 86-461971 Åvænget 4, 8870 Langå
18. Nielsen, Pia Irene 86-987609 Klirevej 15, 8382 Hinnerup
19. Nørgaard, Karin Mette 86-989710 Oluf Ringsvej 1, Ødum, 8370 Hadsten
20. Petersen, Louise Hartvig Lynge 86-911245 Skanderborgvej 127, 8382 Hinnerup
21. Poulsen, Søren Amstrup 86-461830 Høj vej 5, 8870 Langå
22. Skriver, Tina Vitting 86-983103 Toftevænget 4, 8370 Hadsten
23. Tønnesen, Jens Hviid 86-987494 Vestergade 92, 8382 Hinnerup
24. Villumsen, Stine Snede 86-461849 Villavej 2, 8870 Langå
25. Østrup, Luise 86-987120 Rolighedsvej 9, 8382 Hinnerup

53



3. b
01. Christensen, Frank
02. Daugaard, Stine Land
03. Egelund, Anita
04. Engelsfelt, Stefan Engelsted
05. Hammer, Randi
06. Holtz, Christel Elisabeth
07. Ilsøe, Trine
08. Jensen, Ane Engelbrecht
09. Jensen, Tina Erland
10. Jespersen, Mikkel Leth
11. Jørgensen, Louise More
12. Kandulski, Kasia Ewa
13. Knop, Lene
14. Nielsen, Anne Bjørn
15. Nielsen, Heidi Løkke

86-914647 
86-964413 
86-981068 
86-491421 
86-983478 
86-982701 
86-988319 
86-986313 
86-988398 
86-911585 
86-987677 
86-912147 
86-872216 
86-462143 
86-987603

Glentevej 20, Hadbjerg, 8370 Hadsten 
Villungsvej 28, Houlbjerg, 8870 Langå 
Dr.Larsens Vej 40,1 Tv, 8370 Hadsten 
Østervænget 18, Voldum, 8370 Hadsten 
Siriusvej 3, 8370 Hadsten
Hovvej 88 A3, 8370 Hadsten
Ramsøvej 18, 8382 Hinnerup

16. Nielsen, Henriette Gaardsmand 86-260929

Vittenvej 16, Haldum, 
Lucernevej 2, 
Overdrevet 19, 
Rensdyrvej 3, Søften, 
Nørrevangen 31, 
Meldgårdsparken 36, 
Rådalsvej 7, 
Tybjerg vej 8, 
Stationsbakken 4, st.,

8382 Hinnerup
8382 Hinnerup
8382 Hinnerup
8382 Hinnerup
8382 Hinnerup
8882 Fårvang
8870 Langå
8382 Hinnerup
8220 Brabrand

17. Nielsen, May Irene
18. Norlen, Mads Balle
19. Rasmussen, Linda •

86-987609
86-987779
86-982701

20. Simonsen, Kristina Klysner Friis 86-981105
21. Stærk-Nielsen, Line
22. Sørensen, Esben WArtz
23. Sørensen, Sidse
24. Sørensen, Trine Davidsen
25. Thomsen, Kasper Just

86-987901 
86-983098 
86-964512 
86-491407 
86-988409

Klirevej 15, 
Trane vej 1, 
Hovvej 88, A8, 
Vestervangen 6, 
Tybjergvej 15, 
Vestergade 47 A, 
Hammelv. 252, Bøstrup,

8382 Hinnerup
8382 Hinnerup
8370 Hadsten
8370 Hadsten
8382 Hinnerup
8370 Hadsten
8870 Langå

Rud Kirkev. 3, Hallendrup,8370 Hadsten
Møllebakken 45, 8382 Hinnerup
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3. u
01. Andersen, Christian
02. Andersen, Flemming Viktor
03. Berntsen, Laila Groth
04. Bjerggaard, Søren
05. Bramming, Robert

86-982005 Bakkevej 2, Lerbjerg, 8370 Hadsten
86-983328 Enghaven 22, Galten, 8370 Hadsten
86-985475 Bøgevej 42, 8382 Hinnerup
86-982210 Lyngåvej 20, Svejstrup, 8370 Hadsten
86-987230 Søndermarken 48, Søften, 8382 Hinnerup

06. Christensen, Annemette Kjær
07. Christoffersen, Jane
08. Fleng, Søren
09. Hansen, Rikke
10. Jensen, Mads Møller
11. Jensen, Trine Bonne
12. Krupsdahl, Thomas

86-986682 Rønvangen 208, 
86-980280 Islandsvej 17, 
86-987929 Engvej 2, 
86-987639 Orionsvej 3, Søften, 
86-988014 Venusvej 26, Søften, 
86-981762 Vermundsvej 62, 
86-986264 Rønvangen 12,

8382 Hinnerup
8370 Hadsten
8382 Hinnerup
8382 Hinnerup
8382 Hinnerup
8370 Hadsten
8382 Hinnerup

86-468310 Knudstrupv. 18, Kongstrup, 8870 Langå13. Laursen, Sanne
14. LÅbker, Morten Wind 86-987106 Merkurvej 15, Søften, 8382 Hinnerup
15. Madsen, Caspar Skau 86-986205 Rønvangen 25, 8382 Hinnerup
16. Madsen, Henrik 86-911269 Mosevænget 3, 8382 Hinnerup
17. Mølgaard, Malene 86-985579 Rønvangen 212, 8382 Hinnerup
18. Nielsen, Kirstine Schøler Ingemann 86-985067 Nørregade 55, 8382 Hinnerup
19. Pedersen, Gitte Ray 86-980802 Skovvej 7, 8370 Hadsten
20. Skorstengaard, Marianne 86-983260 Neder Hadsten 5 st.tv., 8370 Hadsten
21. Sørensen, Dion Bach 86-969270 Grønhøjvej 21, 8450 Hammel
22. Sørensen, Hans Peter 86-983362 Svejstrupvej 9, Svejstrup, 8370 Hadsten
23. Sørensen, Mona 86-982431 Svejstrupvej 16, 8370 Hadsten
24. Thomassen, Ann-Kathrine Braüner 86-987674 Bøgevej 2 B, 8382 Hinnerup
25. Thusgaard, Rasmus Lundorf 86-987203 Rønvangen 50, 8382 Hinnerup
26. Tilma, Jakob 86-986045 Riisvej 3, Norring, 8382 Hinnerup
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3. X
01. Andersen, Anette
02. Arbjerg, Niels Robert
03. Bech, Rune Voldstrup
04. Beck-Nielsen, Arme Dorthe
05. Graugaard-Jensen, Jesper
06. Heesche, Johanne
07. Hougaard, Gitte Christina
08. Jaritz-Nielsen, Mads
09. Jensen, Claus
10. Jensen, Heine Havmand
11. Jensen, Ruth Lunde
12. Jørgensen, Anders Ernst
13. Knudsen, Rikke Nygaard
14. Laernoes, Thomas Lund
15. Lønstrup, Janni
16. Madsen, Inge Luise
17. Mariendal, Anna Karina
18. Martinussen, Stephan
19. Nielsen, Kristian Furdal
20. Nors, Ditte Maria
21. Nørgaard, Anne-Marie Ebsen
22. Olesen, Carsten
23. Pedersen, Hans Fink
24. Ravn-Nielsen, Søren
25. Stridsland, Mette Terp
26. Sørensen, Rasmus Nørgård
27. Zachariasen, Liv

86-982176 Ådalsparken 20, 8370 Hadsten
86-462162 Hostrupsvej 14, 8870 Langå
86-988184 Nørreskovvej 181, 8382 Hinnerup
86-911206 Kildevangen 9, 8382 Hinnerup
86-969341 Rolighedsvej 6, 8450 Hammel
86-462507 Rubjergparken 46, 8870 Langå
86-985466 Ågade 2, 8382 Hinnerup
86-491222 Voldum-Rud Vej 1 B, Voldum, 8370 Hadsten
86-961690 Sall Hedevej 6, Sall, 8450 Hammel
86-989324 Randersvej 587, Spørring, 8380 Trige
- Voldbyvej 24, 8450 Hammel

86-961756 Finlandsvej 5 A, 8450 Hammel
86-982322 Vermunds vej 3, 8370 Hadsten
86-491561 Møllevænget 38, Voldum, 8370 Hadsten
86-445475 Kær vangen 1, 8870 Langå
86-985646 Bekkasinvej 28, 8382 Hinnerup
86-914091 H.C.Andersensv. 9, Selling, 8370 Hadsten
86-914236 H.C.Andersens Vej 80, 8370 Hadsten
86-491097 Sølehøjv. 2, Nielstrup Mk., 8370 Hadsten
86-969031 GI. Randersvej 31, 8450 Hammel
86-987221 Spovevej 27, 8382 Hinnerup
86-981839 Marsvej 8, 8370 Hadsten
86-981767 Sverigesvej 44, 8370 Hadsten
86-963384 Musvitvej 2, 8450 Hammel
86-980140 Hovhedevej 20, Vissing, 8370 Hadsten
86-987894 Bøgevej 24, 8382 Hinnerup
86-461774 Wahlsvej 3, 8870 Langå
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3. y 
01.
02.
03.
04.

Andersen, Frank Thomas Bendix 86-981765 Gammel Sellingvej 12,
Baatrup, Kristian 
Brogaard, Anne

86-980619 Finlandsvej 2,
86-963190 Solsortevej 2,

8370 Hadsten
8370 Hadsten
8450 Hammel
8382 HinnerupChristensen, Mikkel Hagenau Schou 86-911128 Båstrupvej 19, Foldby,

05. Christensen, Søren Timm 86-987767 Rønvangen 154, 8382 Hinnerup
06. Dorby, Thomas Bjerregaard 86-987967 Bjerget 12, 8382 Hinnerup
07. Frandsen, Søren Frands 86-988446 Vestervej 6, Grundfør, 8382 Hinnerup
08. Hansen, Gitte Schou 86-986067 Damsbrovej 30, Norring, 8382 Hinnerup
09. Hoffmcinn-Christensen, Christina 86-911217 Ådalsvej 3,1 Th, 8382 Hinnerup
10. Johansen, Morten Haa 86-987734 Skanderborgv. 143, Haldum, 8382 Hinnerup
11. Jørgensen, Lotte 86-914264 Adalen 7, Selling, 8370 Hadsten
12. Jørgensen, Louise Juelsgaard 86-982307 Sverigesvej 18, 8370 Hadsten
13. Kristensen, Rikke Brandt 86-969117 Malerkrogen 11, 8450 Hammel
14. Krogh, Louise 86-963737 Solbakken 40, 8450 Hammel
15. Laursen, Mette Dalstrøm 86-988059 Lucernevej 9, 8382 Hinnerup
16. Markvardt, Jeanette Smedegaard 86-963883 Solsortevej 20, 8450 Hammel
17. Nielsen, Jakob Schouborg 86-963512 Minervavej 6, 8450 Hammel
18. Nielsen, Pernille 86-983156 Ellemosevej 29 Al, 8370 Hadsten
19. Nielsen, Søren Skeem 86-988286 Svalevej 17, 8382 Hinnerup
20. Rasmussen, Dan 30-591483 Overdrevet 4, 8382 Hinnerup
21. Rasmussen, Mads Skou 86-987538 Bogfinkevej 36, 8382 Hinnerup
22. Schmidt, Martin Bîenche 86-988360 Tranevej 65, 8382 Hinnerup
23. Schou, Rasmus Bang 86-988084 Ramsøvej 38, 8382 Hinnerup
24. Sejersen, Vibeke Mariendal 86-983212 Plutovej 37, 8370 Hadsten
25. Skov-Nielsen, Mikkel Chang Kirring 86-987649 Bøgevej 7, 8382 Hinnerup
26. Søndergård, Katrine 86-911415 Overdrevet 15, 8382 Hinnerup
27. Sørensen, Anne Virring 86-462425 Løjstrupvej 31, Løjstrup, 8870 Langå
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3. z 
01. Billeschou, Anders Eg 86-962636 Pøt Møllevej 27, 8450 Hammel
02. Bjerregaard, Flemming 86-963788 Hedehusv. 75, Svenstrup, 8450 Hammel
03. Dalgaard, Vita Ligaya Ponce 86-441201 Dr. Madsensvej 7, 8900 Randers
04. Falsig, Jacob 86-988189 Svalevej 4, 8382 Hinnerup
05. Gade, René 86-964225 Granslevbyv. 34 A, Granslev, 8870 Langå
06. Jensen, Niels Jacob 86-468357 Nauervej 4, Laurbjerg, 8870 Langå
07. Jensen, Pernille Hallum 86-914607 Ørnevænget 12, 8370 Hadsten
08. Kappel, Line Kjær 86-983159 Ellemosevej 29, A4, 8370 Hadsten
09. Kristensen, Gry Møller 86-985962 Bærmosevej 3, Grundfør, 8382 Hinnerup
10. Lüdeking, Line 86-987397 Birkevænget 3, 8382 Hinnerup
11. Madsen, Gitte Hjornholm 86-987983 Tinningvej 19, Foldby, 8382 Hinnerup
12. Mikkelsen, Anne Kjellerup 86-961439 Jægervej 50, 8450 Hammel
13. Nielsen, Anne-Marie Hovmand 86-986580 Postvej 59, Foldby, 8382 Hinnerup
14. Nielsen, Martin Hvidberg 86-462059 Skovkanten 3, 8870 Langå
15. Nørgaard, Lene 86-985193 Rønvangen 52, 8382 Hinnerup
16. Pedersen, Mia 86-981941 Lerbjergvej 25, Lerbjerg, 8370 Hadsten
17. Poulsen, Lasse Overgaard 86-981644 Uffesvej 19, 8370 Hadsten
18. Rokkjær, Malene Sine 86-983102 Søndergade 47, St, 8370 Hadsten
19. Tang, Charlotte Strehle 86-981439 Volstrupvej 2, Volstrup, 8370 Hadsten
20. Thorsen, Mads 86-985576 Rønvangen 142, 8382 Hinnerup
21. Thorup, Mette Skovgaard 86-981400 Vestervangen 55, 8370 Hadsten
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RB Ruth Damsgård Bluhm 
Kemi/fysik/studievej leder

SA Stig Præst Andersen 
Fysik/kemi/matematik/naturfag

B iologi/s tudievej leder
Bo Mirjam Bornstein 

Engelsk/tysk

TB Tove Birgitte Johannessen Barrett 
Musik/billedkunst

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

KC Kirsten Lundtoft Christensen 
Tysk/fransk

CE Claus Henrik Estrup 
Historie/idræt

JC Jørgen Christiansen 
Samf./historie/rektor Samf./historie/studievejleder
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KF Klaus Rød Frederiksen 
Billedkunst/dansk

MH Mogens Hertoft 
Dansk/idræt/læsepædagog

JH Jan Hesselvig Hagelskjær 
Matematik/fysik/kemi

CH Claus Krohn Holm 
Film- og TV-kundskab

Hu Kirsten Hune 
Psykologi

BH Bente Tjerrild Hansen 
Biologi

61



AJ Alice Marianne Jacobsen 
Tysk/idræt

PV Preben Veber Jensen 
Biologi/geografi

B J Bente Jacobsen 
Matematik/fysik

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

LJ Lone Janderup Jensen 
Fransk/latin/ spansk

Jø Preben Overgaard Jørgensen 
Fransk/spansk
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CK Charlotte Kastberg 
Dansk

AK Annelise Kristensen 
Engelsk/spansk

KK Karin Esmann Knudsen 
Dansk/musik/drama

LS Leif Søgaard Kristensen 
Tysk/dansk

LK Lise-Lotte Kring 
Engelsk/billedkunst/design

SK Søren Kronvang 
Tysk/dansk/bibliotekar
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LB Lars Bluhme Larsen
Historie/engelsk/inspektor

KH Karen Kruse-Hansen 
Dansk/historie

ML Martha Lagoni 
Drama

PL Peter Lindhardt 
Kemi/fysik

HL Hanne Hautorp Lund 
Fysik/matematik

BL Bente Langagergaard 
Mtisik/dansk
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KL Kirsten Løvschal 
Fransk/idræt

NM Niels Just Mikkelsen 
Fysik/matematik/naturfag

BM Bente Rose Madsen SM Svend Møller
Historie/geografi/inspektorMatematik/datalogi

HM Hans Jørgen Madsen 
Biologi/geografi

AN Axel Agesen Nielsen 
Dansk/historie/inspektor
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DN Dennis Nielsen MP Marianne Giørtz Pedersen 
MatematikFy sik/naturfag/tek. fag/matematik

KN Karen Marie Nielsen 
Historie/idræt/studievejleder

AR Anette Wigant Rousing 
Engelsk/dansk

RN Ragna Nielsen 
Historie/religion

PR Poul Mikael Rønnenfelt 
Musik/dansk
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SR Steen Eskild Rønnow 
Latin/oldtidskundskab

RS Steen Rosendal Steiniche 
Engelsk/dansk

Ki Kirsten Saabye 
Engelsk

St Ellen Margrethe S. Straarup 
Engelsk/musik

HS Hanne Søderberg 
Dansk/idræt

OS Ole Schmidt 
Fysik/matematik/idræt
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ET Ellen Johanne Tandrup 
Religion/dansk

KT Kenneth Kristensen Tollund 
Fysik/naturfag/matematik/inspektor

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

inspektor

BT Bente Hougaard Tinten 
Engelsk/religion

CW Christian Warming 
Historie/samfundsfag

MW Mette Elisabeth Weisberg 
Engelsk/dansk/film&TV-kundskab
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Wi Merete Wiberg 
Musik/filosofi

KS Karen Skals 
Sekretær

AW Anette Wickings 
Engelsk/oldtidskundskab

Th Susanne Thøgersen 
Sekretær

MM Marianne Mark 
Sekretær

PP Poul Erik Poulsen 
Pedel
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HT Henning Førby Thomsen 
Pedelmedhjælp

BS Britta Sønnichsen 
Køkkenhjælp

ES Elina Schmidt 
Kantineleder

Else Marie Jakobsen 
Rengøringsleder
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Adresseliste: Lærere

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

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

TB Tove Birgitte Johannessen Barrett 
Falkevej 6, 8210 Århus V

RB Ruth Damsgård Bluhm 
Vibevænget 4, Herskind 
8464 Galten

BO Mirjam Bornstein 
Vestervang 19, 1 mf, lejl.5 
8000 Århus C

AB Anders Sørensen Brok 
Ringshøj 16, 8382 Hinnerup

BC Jeppe Bo Christensen 
Hjaltesvej 24, 8370 Hadsten

KC Karsten Lundtoft Christensen 
Christiansminde 11, 8541 Skødstrup

JC Jørgen Christiansen 
Skovbrynet 32, 8000 Århus C

BE Bert Rainer Ernst
Solbakken 13, 8240 Risskov

CE Claus Henrik Estrup
Vestre Ringvej 9, 8850 Bjerringbro

PF Poul Frandsen
Solbakken 22, 8240 Risskov

adjunkt 98-544098

adjunkt 86-101107

(Orlov til 31-07-1996)

adjunkt 86-103535

lektor 86-954407

adjunkt 86-189012

lektor 86-986712
(Orlov i skoleåret 1995/96)

adjunkt 86-915213
(Orlov i skoleåret 1995-96)

adjunkt 86-993786

rektor 86-110338

adjunkt 86-178271

adjunkt 86-684905

lektor 86-173638
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KF Klaus Rød Frederiksen
Wilstersgade 18, 1. 
8000 Århus C

årsvikar 86-123739

JH Jan Hesselvig Hagelskjær 
Skæring Skolevej 261, 8250 Egå

adjunkt 86-225910

BH Bente Tjerrild Hansen 
Kildehøjen 160, 8240 Risskov

årsvikar 86-210210

MH Mogens Hertoft
Hroarsvej 4, 8370 Hadsten

lektor 86-981858

CH Claus Krohn Holm
Barthsgade 17, 8200 Århus N

lektor 86-106409

HU Kirsten Hune
Bagervej 6, 8900 Randers

årsvikar 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

lektor 86-911662

PV Preben Veber Jensen
Cort Adelersgade 10, 8200 Århus N

lektor 86-101211

WJ Willy Johnsen
Elmsager 21, 8240 Risskov

adjunkt 86-217886

J0 Preben Overgaard Jørgensen 
Overdrevet 20, 8382 Hinnerup

lektor 86-911120

CK Charlotte Kastberg
Rørtvej 34 B, 8300 Odder

årsvikar 86-540541

KK Karin Esmann Knudsen
Vissingvej 33, 8370 Hadsten

lektor
(Orlov til 28-02-1998)

86-983420
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lektorLK

AK

LS

SK

KH

ML

BL

LB

PL

HL

KL

BM

HM

NM

Lise-Lotte Kring
Vibevej 6, 8240 Risskov

Annelise Kristensen
Ndr. Strandvej 54, 8240 Risskov

Leif Søgaard Kristensen
Holmkærvej 38, 8380 Trige

Søren Kronvang
Præstehaven 39, 8210 Århus V

Karen Kruse-Hansen
Norges Alle 23, 8200 Århus N

Martha Lagoni
Spobjergvej 122, 8220 Brabrand

Bente Langagergaard
Klitrosevej 11, 8200 Århus N

Lars Bl uh me Larsen
Overdrevet 16, 8382 Hinnerup

Peter Lindhardt
Anemonevej 1, 8370 Hadsten

Hanne Hautop Lund
Søndergade 1,2.tv., 8370 Hadsten

Kirsten Løvschal
Engvej 19 B, 8370 Hadsten

Bente Rose Madsen
Baldrianvej 39, 8240 Risskov

Hans Jørgen Madsen
Islandsvej 26, 8370 Hadsten

Niels Just Mikkelsen
Jægervej 50, 8450 Hammel

adjunkt

adjunkt

adjunkt

adjunkt

årsvikar

lektor

lektor

adjunkt

adjunkt

lektor

adjunkt

lektor

86-178808

86-176340

86-230547

86-154403

86-102014

86-240692

86-166526

86-911447

86-983262

86-983944

86-980798

86-177930

86-983484

lektor 86-961439
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SM

AN

DN

KN

RN

MP

AR

PR

SR

Kl

OS

RS

ST

Svend Møller
Havrevej 24, 8464 Galten

Axel Agesen Nielsen
Jernaldervej 40, Søften
8382 Hinnerup

Dennis Nielsen
Lilleåvænget 1, 8370 Hadsten

Karen Marie Nielsen
Æbleparken 17, 8370 Hadsten

Ragna Nielsen
Vestre Skovvej 9, 8240 Risskov

Marianne Giørtz Pedersen
Flintebakken 146 B, 8240 Risskov

Annette Wigant Rousing
Maden 8, 8210 Århus V

Poul Mikael Rønnenfelt 
Lollandsgade 36, 8000 Århus C

Steen Eskild Rønnow
Studentervænget 21, 8700 Horsens

Kirsten Saabye
Præstehaven 47, 8210 Århus V

Ole Schmidt
Ellemarksvej 9, 8000 Århus C

Steen Rosendal Steiniche
Rosenkrantzgade 116 1.
8000 Århus C

Ellen Margrethe S. Straarup 
Rosenvangs Alle 206 B, 2.th.
8270 Højbjerg

lektor

adjunkt

adjunkt

adjunkt
(orlov i skoleåret 1996-97)

årsvikar

årsvikar

lektor

adjunkt

årsvikar

årsvikar

adjunkt

adjunkt

årsvikar

86-946257

86-912082

86-980447

86-980905

86-170220

86-219158

86-150047

86-195241

75-621762

86-155654

86-117627

86-192396

86-274145
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lektor 86-114312HS

ET

PT

BT

KT

CW

MW

Wi

AW

Hanne Søderberg 
Rundhøj Alle 106, 2.tv. 
8270 Højbjerg

Ellen Johanne Tandrup 
Frejasvej 4, 8370 Hadsten

Poul Tang
Overdrevet 22, 8382 Hinnerup

Bente Hougaard Tinten
Park vej 3, 8900 Randers

Kenneth Kristensen Tollund
Havagervej 12, Skæring, 8250 Egå

Christian Warming
Ankersgade 11,2.th„ 8000 Århus C

Mette Elisabeth Weisberg
Sønder Alle 5, 8000 Århus C

Merete Wiberg 
Tornhøj vej 91, Stautrup, 
8260 Viby J

Anette Wickings
Pilevej 5, 8370 Hadsten

lektor 86-980169
(Orlov skoleåret 1995-96)

lektor

adjunkt

lektor

adjunkt

lektor
(Orlov skoleåret 1995-96)

årsvikar

lektor

86-912440

86-405876

86-227355

86-199762

86-130062

86-289620

86-982202
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Pædagogikumkandidater:

KS Kirsten Smedegaard 
Bülowsgade 64, 2. Th.
8000 Århus C 
(Efterår 1995-forår 1996)

AT Alice Tinning 
Marselis Boulevard 30, 13. Th. 
(Forår 1996)

86-190427

86-184169

KONTORET

MM Marianne Mark 
sekretær 
Skovvangsvej 10 
8370 Hadsten

KS Karen Skals 
sekretær 
Lyrevej 9 
8900 Randers

Th Susanne Thøgersen 
sekretær
Siøvej 61 
8370 Hadsten

86-981700

86-410081

86-914708
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PEDEL

Poul Erik Poulsen 86-981975
pedel 
Ellemosevej 30 
8370 Hadsten

HT Henning Førby Thomsen 86-982486
pedelmedhjælp 
Sølundsvej 2 
8370 Hadsten

KANTINEN

Elina Schmidt 86-914764
Ådalen 13
Selling
8370 Hadsten

Britta Sønnichsen 86-982171
Bøgehaven 5 
8370 Hadsten
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B - Bibliotek
L - Lærerværelse
S - Studievejledning
M - Musik
F - Formning (under musik)

Grundplan
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