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Velkommen til Amtsgymnasiet i Hadsten
Fra august 1996 valgte vi at tilrette
lægge al undervisning i blokke à 90
min. Det betyder, at du får færre fag pr.
dag, hvilket vil give dig en roligere
skoledag og dermed mere tid til fordy
belse i de enkelte fag. Du kan læse
nærmere om blokskemaet inde i årsskriftet.

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

På skolen er vi til daglig 450 elever
fordelt på 17 gymnasieklasser, 50
lærere samt 13 teknisk-administrativt
personale. Eleverne kommer fortrins
vis fra de fire kommuner Hinnerup,
Hadsten, Hammel samt Langå, som vi
er det lokale gymnasium for.

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

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.

Hver klasse har en klasselærer, som
arbejder sammen med studievejleder
ne for at give den enkelte elev en god
start på gymnasietilværelsen - så vi er
klar til og glæder os til at modtage dig
onsdag den 6. august kl. 9.15.

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.

Endnu engang velkommen til tre gode
år på AiH.

Jørgen Christiansen
Rektor
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Velkomst fra elevrådet
og mange gange får idéer og meninger
ført ud i livet.
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 !
Elevrådet

Elevrådet har i skoleåret 1996/97 væ
ret præget af arbejdet i skolens udvalg,
herunder eksempelvis forberedelsen
af næste års temadage på AiH. At elev
rådet har alle muligheder for praktisk
indflydelse, skal der ikke herske tvivl
om. Den nye udvalgsstruktur på gym
nasiet har inviteret eleverne indenfor
ved mødebordet til en drøftelse af alt
fra regler omkring studieture til plan
lægning 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
udvalgene, hvor de deltagende elever
generelt mener, at de bliver hørt på -

Collage - Marie 3.a
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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. pri
mært skolerne i Hadsten, Hinnerup,
Hammel og Langå.
Igennem de senere år har liere og flere
elever valgt at gå i gymnasiet efter af
sluttet 9. eller 10. klasse - eller efter et
efterskoleophold - og det faktum har
understreget vigtigheden af et tæt sam
arbejde om eleverne for at sikre dem
den bedst mulige overgang fra folke
skole 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 '96 til januar ‘97
har ca. 230 elever besøgt gymnasiet og dermed fået en forsmag på, hvordan
gymnasietilværelsen ser ud både med
hensyn til fagene, kravene og miljøet på
AiH.
Vi håber, at de tre dage kan give de be
søgende folkeskoleelever et indblik i
den åbenhed og mangfoldighed, som
kendetegner AiH. Gymnasiet er en
bred, almen og boglig uddannelse, og
derfor er det vigtigt for os, at folkesko
leeleverne 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 folkeskoleeleverne via overværetimer i forskellige klasser og fag. Des
uden har vi indført en projektdag for de
besøgende elever. Denne dag undervi
ses de besøgende elever tværfagligt i ét
emne hele dagen; i år har emnerne væ
ret “renæssancens verdensbillede”, “ti

den og universet”, “idræt og roller”,
“Døde poeters klub” samt “befolk
ningsproblemer”. Baggrunden for den
ne projektdag har været vores ønske om
dels at lave en spændende arbejdsdag
sammen med de besøgende elever, dels
at give eleverne et udvidet indblik i ar
bejdsformer og indhold i gymnasiet.
Samtidig lægger vi stor vægt på, at 9.
klasse-eleverne i løbet af besøget dan
ner sig et indtryk af miljøet og stemnin
gen på AiH, og her er kontakten med
1 .g’eme utrolig vigtig - en kontakt, som
vi oplever, at de besøgende elever fin
der meget positiv. Det er netop den kon
takt, som kan give 9. klasse-eleverne et
billede af, hvorledes dagligdagen ser ud
for en gymnasieelev: Er der tid til andet
end at lave lektier? Hvad med erhvervs
arbejde? Hvor mange fester holder sko
len? Hvad med forholdet mellem lære
re og elever? Hvilken funktion har klas
selæreren på gymnasiet? Hvad betyder
karaktererne sammenlignet med karak
tererne i folkeskolen? Hvordan funge
rer bustransporten til og fra AiH......... ?
I en tid, hvor uddannelse og atter ud
dannelse er kodeordet, bliver det væ
sentligt med øget gensidigt kendskab til
fagenes indhold, krav og arbejdsmeto
der. Uddannelsesbilledet er meget bro
get for mange elever, når de skal vælge
efter 9. eller 10. klasse, og i den sam
menhæng kunne det være en ide med
egentlige brobygningsinitiativer for de
mange elever, som vælger 10. klasse og som er i tvivl om deres valg af frem
tidig uddannelse.
Axel Agesen Nielsen
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Blokskema på AiH
spørgeskemaundersøgelse blandt samt
lige elever og lærere.
Man må sige, at blokskemaet har fået
en meget fin modtagelse; således viste
undersøgelsen, at 82% af eleverne me
ner, at undervisningen og hjemmeforberedelsen fungerer bedre med 90-minutters-lektioner. På lærersiden var der
ligeledes en klar positiv vurdering af
skemastrukturen, men det har vist sig
nødvendigt med mindre justeringer for
enkelte fags vedkommende. Derfor vil
der i det kommende skoleår i et vist
omfang være genindført 45-minutters
lektioner for begyndersprogene fransk
og spansk, ligesom latin og kemi i 1 .g
også vil få nogle timer placeret som en
kelttimer.

Fra starten af dette skoleår indførte vi på
AiH en ny skemastruktur, idet de vel
kendte 45-minutters lektioner bortfaldt
til fordel for 90-minutters lektioner.
Samtidig indførte vi fagdage, hvor de
enkelte klasser i en halv eller hel skole
dag arbejdede med det samme fag.
Intentionen med ændringerne var at
skabe mere ro omkring undervisningen
og give mere plads til fordybelse og
sammenhæng. Samtidig ville vi forsøge
at skabe en mere overskuelig skolehverdag for eleverne. 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 mi
nutter, og frikvarterernes længde har
vekslet mellem 5 og 10 minutter - dog
med en middagspause på en halv time.
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. Med
den nye skemaform forsøger vi at tage
toppen af denne »zappen rundt« mellem
forskellige områder, og samtidig var det
vores forventning, da vi indførte
blokskemaet, at færre fag på den enkel
te dag vil give eleverne bedre mulighe
der for ordentlig hjemmeforberedelse til
timerne.
Med 90 minutter til rådighed i hver un
dervisningslektion vil der også være
større pædagogiske variationsmulighe
der, og det vil i højere grad være muligt
at tage hensyn til den enkelte elev.

Erfaringerne fra det første år med
blokskema har tydeligt vist os nødven
digheden af ekstraordinær, langsigtet
planlægning, ikke bare af den enkelte
klasses undervisning, men også af sko
lens øvrige liv. Det er meget vigtigt for
sammenhængen i undervisningen, at de
aktiviteter, som ikke direkte har med
det enkelte fags undervisning at gøre,
eksempelvis fællestimer, studievejled
ning, introduktionsarrangementer og
lignende placeres på en sådan måde, at
de ikke slår undervisningen i stykker i
de enkelte fag.
Overordnet har vi været meget tilfredse
med forløbet af det første skoleår med
blokskemaet, og vi håber, at vi i næste
års evaluering kan sige, at skønheds
pletterne fra det første år er forsvundet.

Og hvordan er det så gået?
I foråret 1997 evaluerede hele skolen
den nye skemaform - konkret via en

Pædagogisk Udvalg
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Partnerskoleproj ektet
Amtsgymnasiet i Hadsten har igen i år
søgt om og modtaget en bevilling fra
EU og Gymnasieafdelingen til at
fortsætte vores samarbejde med skoler
ne i Charleville, Swansea og Kungsbacka.
Det overordnede tema i årets samarbej
de har været Being Young in Europe, og
der har været arbejdet med projekter,
som både omhandler elevernes hverdag
og det omgivende samfund.
Eleverne fra de 4 skoler har udvekslet
dagbogsoptegnelser med titlen »A day
in my life« for at give et indtryk af de
forskellige levevilkår unge lever under i
forskellige dele af EU. Selvom mange
forhold er forskellige, var det dog
slående, at der var så mange ligheds
punkter.
M.h.t. de samfundsmæssige aspekter
har elever og lærere udarbejdet og ud
vekslet spørgeskemaer, som omhandler
de unges forbrug af energi. Disse ind
gik så senere i projekter om energifor
brug og forurening i de forskellige lan
de i forbindelse med undervisningen i
fysik og naturfag.
Endelig har der i april måned været af
holdt en session af det såkaldte »Euro
pean Youth Parliament«, hvor elever fra
forskellige EU-lande samledes og de

batterede aktuelle, samfundsmæssige
emner. Mødet foregik i Kungsbacka,
Sverige og drejede sig om emnerne
»Young peoples rights and possibilities
in every day life ” og “Different cultures
within one nation« . Fra Amtsgymnasi
et i Hadsten deltog 2 lærere og 9 elever,
som både bidrog aktivt i debatten og
som også blev præsenteret for syns
punkter, som måske kunne inddrages i
den hjemlige debat.
Kontakten mellem de 4 skolers elever
og lærere er først og fremmest foregået
via E-mail og intemettet. De deltagen
de elever og lærere har fået e-mail
adresser og der er oprettet en hjemme
side med titlen »Being Young in Euro
pe«
på
følgende
adresse
http://www.swancol.ac.uk/bye.html.
Samarbejdet fortsætter næste skoleår
med teamet »Living together in Euro
pe«, hvor der bl.a. skal arbejdes med de
forhold, som i denne tid ændrer sig i de
enkelte lande, herunder nye moral-reg
ler, større mobilitet, forholdet mellem
forældre og unge, nye uddannelser,
m.v. Derudover planlægger vi at afhol
de endnu en session i European Youth
Parliament i Hadsten i april 1998.
Lars Bluhme Larsen

Samvær på pubben i Kungsbacka
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Milj øundervisning
Amtsgymnasiet i Hadsten har været
aktiv deltager i MUVIN (Miljøunder
visning i Norden) siden Nordisk Mini
sterråd lancerede dette miljøundervis
ningsprojekt i 1992. MUVIN er siden
blevet en central del af skolens inter
nationale profilering.
I skoleåret 1996-97 har deltaget et bio
logi højniveau-valghold og en af sko
lens l.g klasser.

som Vindmøller, Cat-link, Idealer,
Musik, Damp-børn og Græsrodsbe
vægelser viser en meget bred fortolk
ning af begrebet støj.
Der var en livlig aktivitet i projektda
gene. Der skulles indhentes materialer
om emnerne, man skulle kontakte eller
besøge personer, institutioner mv. med
viden om de valgte emner, og der skul
le fremstilles produkter i form af fol
dere, video, plancher mm.
Produkterne skulle anvendes i forbin
delse med et aftenarrangement i april,
hvor der blev afholdt MUVIN-Café.
Her skulle 1 .x formidle resultaterne af
deres projektarbejde for forældre og
andre gæster. Det blev en hyggelig og
lærerig aften, hvor man kunne gå
rundt til opstillede boder, stille spørgs
mål, tage en folder, se video eller få
oplysninger på andre måder.
Kort og godt: Projektet og MUVINCaféen gav støj til eftertanke!

»Støj i natur og omgivelser.«
MUVIN-projekt i 1.x
1 .x deltog i 1996-97 i et tværfagligt
miljøprojekt, hvor fagene dansk, hi
storie, musik, kemi og biologi indgik.
I 14 dage i februar blev al undervis
ning i 1.x omlagt til projektarbejde;
det overordnede emne var »Støj i natur
og omgivelser«. Eleverne arbejdede i
små grupper med en selvvalgt case
under den overordnede hat, og emner
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tion og fotoudveksling, får efter pla
nen mulighed for at mødes på udvek
slingsbasis i det kommende skoleår.
Skolen har af Undervisningsministeri
et fået bevilget midler til en fortsættel
se af det udviklende miljøarbejde også
i det kommende skoleår.
Her vil skolen ligeledes deltage i et an
det miljøprojekt, inviteret af Århus
amt som en udløber af vores MUVINdeltagelse. Projektet, som bygger på
Rio-topmødets Agenda 21, er kaldt
»Education for Sustainability«, og
inddrager foruden AiH også Marselisborg Gymnasium og fire folkeskoler i
amtet, herunder to i vores eget nære
opland. Desuden deltager et tilsvaren
de antal skoler fra England, Spanien
og Sverige. Projektskolerne tænkes at
samarbejde både på tværs af landeg
rænser og skoleformer. Hvad der mere
konkret skal samarbejdes om, skal ud
springe af en såkaldt visionskonferen
ce, hvor elevernes visioner for det næ
ste århundrede søges afdækket og an
vendt som platform for det videre ar
bejde. Denne konference afholdes på
AiH i efteråret 1997 og efterfølges af
tværfaglige og projektorienterede for
løb i et par 1 .g klasser.

Valgholdet og energien
Valgholdet har gennem en periode ar
bejdet projektorienteret med det over
ordnede emne ENERGI. Eleverne har
via moderne kommunikationsteknolo
gi samarbejdet med et hold elever fra
en finsk gymnasieskole i Jyväskylä.
Formålet har været at afdække, hvilke
miljøproblemer energifrembringelsen
og -anvendelsen medfører i de to lan
de. Men også at se fremad mod en
mere bæredygtig fremtid på dette om
råde. Selv for to nordiske lande med
mange fællestræk er der alligevel sto
re forskelle på dette helt centrale felt.
Finnerne har i dag problemet med akraften og de medfølgende depone
ringsspørgsmål, noget de danske ele
ver ikke på samme måde har tæt inde
på livet. Vindmøller, der på godt og
ondt fylder mere og mere i det danske
landskab, er derimod stort set ukendte
i det finske landskab.
Samarbejdsprojektet har således bi
draget til en bredere forståelse af ener
gispørgsmål, foruden det helt indly
sende udbytte, der ligger i at lade ele
ver samarbejde og kommunikere på
tværs af landegrænser om et fælles te
mas belysning.
Det konkrete produkt, der skal formid
le noget af den indhøstede viden og de
opnåede erfaringer, er blevet en multisproglig avis med mindre artikler om
de belyste energispørgsmål. Multisproglig, fordi avisen rummer bidrag
på både dansk, finsk, svensk og en
gelsk. Så også de sproglige færdighe
der bliver afprøvet i et sådant forløb!
De elever, der nu er kommet til at ken
de hinanden via e-mail-kommunika

Bente Tjerrild Hansen
og Hans Jørgen Madsen
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Web for Schools-projektet
th, hvor de besøgte skoler, som de hav
de kontakt med via Web for Schoolsprojektet.
Der er ingen tvivl om, at der de kom
mende år vil være øget fokus på Inter
net, og initiativtagerne fra Det fri Uni
versitet i Bruxelles er allerede nu ved
at starte et nyt projekt - ikke med 150
skoler, men med 3000 skoler!
Det er ikke muligt at gennemføre disse
forsøg uden økonomisk støtte, og
gymnasiet fik tildelt ca. 50.000 kr i
materialestøtte fra EU. Herudover fik
gymnasiet støtte til at lærerne kunne
deltage i de udenlandske konferencer.
I en tid, hvor de internationale relatio
ner bliver stadig vigtigere og Internet
får en central betydning i undervisnin
gen, er det vigtigt at gymnasiet kan
deltage i projekter af denne art. Det er
mit håb at gymnasiet også i fremtiden
vil kunne finde projekter af denne ka
rakter.

Skolen har i dette skoleår deltaget i det
EU-finansierede »Web for Schools«projekt. Projektets grundlæggende ide
var at samle europæiske lærere, der
skulle producere fagligt materiale til
Internet. Tanken var, at hvis man sam
lede en række lærere/forfattere og
præsenterede deres arbejde ét sted, vil
le det have langt større effekt end hvis
skolerne individuelt lavede faglige
hjemmesider. I alt deltog 150 skoler i
Europa med tilsammen 750 aktive
lærere.
For at producere hjemmesider er det
nødvendigt at kende den grund
læggende teknik bag opbygningen af
web-sider, og fem lærere fra gymnasi
et blev sendt på kursus i maj ‘96 i Lin
købing, Sverige. Foruden introduktio
nen til Internet fik vi involverede lære
re truffet aftaler med andre lærere fra
Norden om at indgå i forskellige pro
jektgrupper, der skulle producere
hjemmesider. Vi kom med i projekter
om »sur nedbør«, »husholdningsaf
fald«, »unges livsstil« og »energi«. I
tiden efter kurset i Linkøbing blev der
kommunikeret via elektronisk post for
at få lavet siderne færdige, og resulta
terne er nu tilgængelige på Internet
adressen: HTTP://wfs.vub.ac.be. Ef
terfølgende har det vist sig, at mange
folk benytter oplysninger fra denne In
ternet-adresse, så projektet har vist sin
berettigelse.
Foruden det rent faglige arbejde, gav
de internationale konferencer en ræk
ke kontakter, som blandt andet blev
brugt i forbindelse med studieturene i
år: 2c tog til Athen og 2u til Portsmou

Poul Tang
Koordinator Web for Schools

Internet og Sektornet
I indeværende skoleår er der sket en
kraftig udbygning af Internet på gym
nasierne i Danmark. Undervisnings
ministeriet har opbygget det såkaldte
(undervisnings-)Sektornet, hvor de
søger at koordinere Intemetudviklingen i undervisningssektoren. På sek
tornettet, som er en del af Internet, kan
man søge en lang række oplysninger
om skoler, fag, ministerielle informati
oner osv. Herudover er der som sagt
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direkte adgang til Internet.
I løbet af foråret 1997 skulle alle vide
regående uddannelsesinstitutioner og
næsten alle gymnasier være koblet på
nettet, og ved udgangen af 1999 er det
målet at alle uddannelsesinstitutioner i
Danmark skal være koblet på, inklusi
ve de 1300 folkeskoler.
Sektornettet vil derfor blive en væ
sentlig faktor i undervisningssekto
rens brug af Internet.
På Amtsgymnasiet i Hadsten har ud
viklingen medført store ændringer. I
løbet af efteråret ‘96 blev skolen for
bundet med en fast opkobling på 64
Kb til sektornet/Internet, og fra alle
maskiner på gymnasiet er der nu di
rekte adgang til Internet. Den direkte
forbindelse har medført et kraftigt pres
på skolens EDB-rum, idet mange ele
ver ynder at søge efter materiale på
nettet.
Den lettere adgang til Internet har og
så medført, at materialet til elevernes
opgaver i høj grad hentes fra nettet.
Mest markant ses dette i elevernes
selvvalgte opgaver, og der er ingen
tvivl om, at flere fag
fremover vil benytte sig
af denne mulighed.
Adgangen til Internet
har også medført at sko
len har oprettet sin egen
hjemmeside, hvor inter
esserede kan finde op
lysninger om skolen.
Med tiden er det tanken,
at der skal opbygges et
såkaldt intranet, et in
ternt net, hvor man kan
finde informationer om
de enkelte fag, om op-

gaver og undervisningsforløb. Denne
del af nettet vil kun være åben for sko
lens elever og ansatte.
For hurtigst muligt at få spredt viden
om, hvorledes Internet benyttes, er der
i hver klasse på skolen udpeget 2-3
elever, som skal erhverve specielt
kendskab til nettet. I foråret 1997 er
disse elever introduceret til, hvorledes
elektronisk post fungerer, og næste fa
se bliver, at de lærer at opbygge hjem
mesider og får større forståelse for,
hvorledes man søger effektivt på net
tet.
I fremtiden vil Internet spille en endnu
mere central rolle i undervisningen.
Århus Amt har netop barslet med en
IT-handlingsplan, hvor det er hensig
ten, at der skal være let adgang til In
ternet fra alle klasseværelser, og da
handlingsplanen følges op af amtslige
bevillinger, er det håbet, at gymnasiet i
fremtiden kan følge med i den tekno
logiske udvikling.
Poul Tang
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Forårsudstillingen : Hemmeligheder
se hemmeligt ud, hvordan man fortæl
ler en hemmelighed, og om man over
hovedet vil finde ud af en hemmelig
hed? 1 det hele taget fik temaet vær
kernes oplevelse, budskab og indhold
bragt meget længere frem i arbejds
processen end man er vant til, når man
skal udtrykke sig kreativt.
Der løb en rød tråd af symboler og
sansninger gennem udstillingen, hvor
især masken, lyset og det ukendte rum
trådte frem, men også udtryk som ag
gression, sygdom og død dukkede op.
Ingen af værkerne var direkte i deres
budskab - de berørte alle en følelse el
ler et felt uden at sætte noget på plads,
og oftest spillede de faktisk bolden til
bage til tilskueren, der så måtte lede
videre i sig selv. En del af værkerne
havde anseeligt omfang, som om hem
meligheder fylder en del i landskabet,
når de først kommer frem.
Som altid forandrede forårsudstillin
gen skolen for en tid - og med dette års
tema fik alle værkerne måske ekstra
spillerum på alle gangene med de luk
kede døre.

I oplæggets rette ånd rygtedes forårs
udstillingens tema lang tid før det blev
offentliggjort: “Kunne det passe, at det
var hemmeligheder, der var temaet”?
Jo, det kunne det, - og modsat alle an
dre sammenhænge, hvor afsløringen
af rygtets rigtighed oftest får det til at
miste kraften, blev der her tale om et
startskud til en lang periodes intensivt
arbejde med værker, der skulle vise
noget vi ellers har svært ved at få øje
på: Hemmelighederne.
Det er en underlig fornemmelse at
skulle arbejde med at få fortalt en
hemmelighed - at skulle vurdere og
overveje, hvordan man får noget til at

Billedkunstlærerne Lotte Kring, Tove
Barrett og Klaus Rød Frederiksen.

Keglebane,
Jens, Søren, Michael 3.z
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Fire værker fra forårsudstillingen.
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Fra Forårskoncerten. Foto: Thea Ballerup-Jensen

Forårskoncerten 1997
Koncertens tema var i år 90’er-musik,
og det var spændende at opleve klas
sernes valg af vor tids musik. Spred
ningen var igen i år stor med hensyn til
valg af genre.
Efter fællessangen lagde l.g’erne flot
ud med “Hvor længe vil du ydmyge
dig” af “Danser med drenge”, og her
efter fulgte de forskellige l.g-klasser
med et repertoire, som spændte over
numre af bl.a. Backstreet Boys, Suede,
Nick Cave og John Hiatt. Der blev vist
stor performanceiderigdom - fra de
rappe kasketunge i Backstreet boyslook til det lidt dystre, men stemnings
fyldte nummer af Nick Cave.
AiHs kor opførte to numre fra Erling
Kullbergs nye korværk “Into Fire” fra
1996 - og den øvrige del af korværket
blev på flot vis opført inden selve kon
certen, idet koret sang, mens publikum
så forårsudstillingen i hjemstavnene.
I den sidste del af koncerten kom valg
holdene på scenen. Mellemniveauhol

det lagde ud med Maria Montells aktu
elle hit “Og imens hun sang”, og der
efter fulgte et ungt, vredt oprør fra 2.
MUS med Michael Jacksons “They
don’t really care about us”. 3. MUS
kastede sig hovedkuls ud i en “liveudgave” af Bjørks “Human Behaviour”,
og det kom der en flot nyfortolkning
ud af.
Som det sidste nummer opførte alle
valgholdene Elton Johns “Circle of Li
fe” fra “Løvernes Konge” - en flot og
symbolladet afslutning med gode
sangsolister og en meget velspillende
rytmegruppe, som lagde et særdeles
godt fundament for alle sangerne.
Som koncertens sidste punkt samledes
alle om fællessangen - Michael Jacks
ons “Heal the World”, som blev flot
fulgt til dørs af valgholdselevernes
spontane trestemmige korsang i om
kvædet.

Bente Langagergaard
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Big Bandet

Rock-bands

Big Bandet på AiH tæller normalt ca.
15 personer. Det optræder mest ved
særlige lejligheder, og øvningen ligger
koncentreret op til disse. Men hvis ske
maet tillader det, vil der være fast øve
tid en eftermiddag om ugen.
Stilen har hidtil været soul-funk, latin
og jazz - og ofte med en eller flere san
gere.
I skoleåret 1996-97 har det desværre ik
ke været muligt at samle et big band,
som kunne øve regelmæssigt, men det
bliver det forhåbentligt næste år.
Der blev dog dannet en rytmegruppe,
som spillede forskellige ting i efteråret
og sluttede af med at akkompagnere
koret til julekoncerten.
For at komme med i big bandet skal du
være fortrolig med dit instrument og
kunne noder, d.v.s. have fået undervis
ning i mindst et år.
Gymnasiet ejer et lille antal trompeter
og sax’er, som du måske kan låne i et
halvt år eller mere, hvis du vel at mær
ke modtager kvalificeret undervisning
samtidig. Det var måske en måde at
komme i gang på for dig. Hør nærmere
hos din musiklærer.

Efter skoletid kan musiklokalerne bru
ges af forskellige elevbands i det om
fang lokalerne ikke bruges af samspils
hold fra musik højniveau og mellemni
veau, kor eller big band. Det foregår ef
ter 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 ta
ger en snak med din musiklærer.
Da vi har to lokaler med komplette an
læg, skulle der være gode muligheder
for, at mange kan komme i gang. Der
skulle ligeledes være gode muligheder
for at optræde for hinanden, hvis tradi
tionen med at holde “musik-caféer”
holdes i live.
Poul Rønnenfeldt.

Fra Forårskoncerten. Foto: Thea Bollerup-Jensen
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Gymnasiekoret:
Fra vand til ild!

Drama-café
på AiH

Vores første udfordring i den nye kor
sæson var et kæmpe korarrangement i
forbindelse med kulturby ‘96 i Køben
havn. Emnet var “Waters”, arrangøren
var Jens Johansen - en fabelagtig diri
gent - som havde valgt alt lige fra Deep
River til en blanding af Steam og Take
Me to the River.
Efter flere ugers korprøver mødtes vi
med 1000 andre korentusiaster på en
skole nær København, og efter koncer
ten i KB-Hallen gik turen igen mod År
hus med en flok dødtrætte gymnasiee
lever.
Hjemme var vores næste projekt jule
koncerten med vores egen opførelse af
“Waters”. Det var en tam fornemmelse
med kun 25 korsangere og mangel på
testosteron.
Efter jul var vi atter tændte på et arran
gement og meldte os derfor til urop
førelsen af korværket “Into Fire”. Den
ne gang var dirigenten Erling Kullberg
- en fantastisk komponist. Vi var
spændte, imponerede - ikke mindst af
solisten Signe Bøge og pianisten Jakob
Lindbirk. Sidstnævnte satte alle pige
hjerter “into fire”. Korværket blev op
ført i Musikhusets Store Sal, og rektor
var blandt publikum.
Så er der forårskoncerten, hvor vi vil la
ve vores egen version af korværket, og
som afslutning på sæsonen vil vi til
translokationen opføre et Sting-num
mer sammen med Big Bandet.
Vi ser med korisk interesse frem til
skoleåret 1997-98.
På korets vegne:
Marianne 2.b, Marianne 2.z

Klokken slår halv otte og nerverne står
på højkant! Hele eftermidagen har vi,
dramaholdet på AiH, nusset om og fin
pudset de sidste detaljer i de stykker vi
skal fremføre, alt imens vi med en un
derliggende tone af nervøsitet har gen
nemtænkt og grinet af alt det, der mu
ligvis, tilfældigvis eller uheldigvis
kunne gå galt i aften...«Jeg er overho
vedet ikke nervøs«, er en sætning der
siges igen og igen, som var det en tryl
leformular der beskytter mod onde
hændelser a la glemsel af replikker el
ler rekvisitter.
Når man så endelig er kommet i gang
med det stykke man skal spille, da fø
les det underligt let og lettende; ukom
pliceret på trods af uforudsete kompli
kationer. De glemte replikker eller re
kvisitter er nu bare småfejl, som vi im
proviserer hen over med den faste vi
den, at det jo alligevel aldrig kan gå
værre end helt galt. - Hvilket det ikke
engang gjorde, nej faktisk gik det helt
godt, når man ser tilbage på det fra et
andet punkt i tiden.(Publikum klappe
de i alt fald).
Dramaholdet
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Så er den gal igen!
Skandale: Teatersport på AiH
Føj da! Endnu et år, hvor det er lykke
des at gennemføre noget så underdre
jet som denne underlige sammenblan
ding af sportens morskab og sammen
hold (og tørre tæsk) med teatrets nuan
cerede budskab og storslåethed (og
dødkedelige dialoger).
Målet er og bliver det samme: Vi vil
more os for enhver pris - og gerne på
de andres bekostning!

“et kig ind på dødsgangen”, og derud
over blev der budt på helt nye discipli
ner (fx en ’’Robert Altman”) og en en
kelt kamp mod skolens egne Sprotlere,
som iøvrigt vandt kampen - jo, skolen
har altid haft et fantastisk hjemmeba
nepublikum.
Sprotlerne kom til gengæld først rig
tigt på banen ved årets slutning - til
årets AiH-mesterskab - men uha, hvor
den fik hele armen. Et rigtigt forrygen
de show, med rigtige overdommere,
som fuldstændig suverænt og med det
klassisk forkromede overblik hånede
begge deltagende hold på det skam
meligste. Så var der bare dømt aerobic-sjov på tværs af den trælse dom
mer i grønt! Uanset resultatet er der
dog ingen sure miner, idet de tolv
Sprotlere har bekendt sig til teater
sportens væsentligste slogan: “Bare vi
når at sige bille-bille-bob før du når at
sige bob, så er alt ved det gamle”!
Vi ser frem til næste år., hvor Sprotler
ne ved introfesten vil give en prøve på
deres høje niveau, og hvor gamle som
nye vil kaste sig ud i musikcaféeme,
måske blotte den indre galskab ved ju
letid, deltage i Århus maraton, lave
fælles workshops for alle teatersports
udøvere, afholde jodlemesterskaber på
AiH - og ikke mindst: Have det rigtig
sjovt, når vi mødes til vores fælles li
denskab - T-sport. Og så er den sgu’
gal igen!

Året har budt på op til flere skelsæt
tende begivenheder. Der er således
blevet oprettet et hold for tidligere tea
tersportsudøvere, som ikke alene op
træder i det virkelige liv, men som og
så jævnligt kaster sig ud i mindernes
tåger for at give den hele overarmen til
musikcaféaftener her på skolen. Og
det er ikke så ringe endda! Amnestycaféen blev en kærkommen lejlighed
til at demonstrere nye discipliner så
som “ en diktator taler for alle” eller

På holdenes vegne

Bert Ernst.
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F ællesarrangementer
visning af Lars von Triers film “Brea
king the Waves.”
I årets løb er vi også blevet klogere på
“eksistensen af liv på andre planeter” i
kraft af et spændende foredrag af Hen
ry Nørgård, Hans Rønne har optrådt
med skuespillet “Den komiske trage
die”, og vi har haft besøg af en ladakisk kulturtrup, der gennem dans, tea
ter og lysbilleder fortalte om deres
hverdag som optakt til dagsværksda
gen.
Ingen tvivl om, at et skoleår på AIH
rummer andet og mere end det, som en
eller anden har kaldt “ren, rå, under
visning”- og så er årets højdepunkter
ikke engang blevet nævnt endnu. Det
er nemlig uden sammenligning de fæl
lesarrangementer, skolen selv står for:
volley-turneringen den sidste dag in
den juleafslutningen, hvor de enkelte
klasser dyster i både boldspil og ud
klædning, “Jul i Jørgens Hjørne” i den
sidste uge inden juleferien samt
3.g’ernes afskedsrevy i forbindelse
med sidste skoledag.
Alle disse arrangementer er tænkt som
et perspektiverende afbræk i den dag
lige undervisning, og det står enhver
frit for at komme med forslag til akti
vitets- og informationsudvalget om
indholdet i næste års fællestimer.

Et fællesarrangement kan blive en suc
ces på mange måder. Men det skal
helst være provokerende og underhol
dende. Og handle om noget, der opta
ger os. Det gjorde Alex Nyborg Mad
sens uforglemmelige udredninger om
sine sexuelle erfaringer. Nogle blev
forargede, andre syntes at det var for
kasteligt, at man kunne få 10.000 kr
for at fyre sjofle vittigheder af i en ti
me, og mange mente: “Alex her på
AIH - fedt nok”. Alle havde i hvert
tilfælde en mening, og arrangementet
gav grundlag for livlig diskussion
blandt både lærere og elever i lang tid
efter.
Tidligere på året havde 3.g’erne haft
lejlighed til at diskutere lidenskabens
og kærlighedens mere dybsindige si
der som opfølgning på et fællesarran
gement til Hadsten Biograf med fore

Hanne Hautop, Informations- og
akti vitetsudvalget.

Fra årets julevolleyturnering »Poseblokaden«,
en nyskabelse inden for volleysporten.
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Værk fra forårsudstillingen.

Morgensamling og mødetimer
gensamlingerne tegner, har årets
største diskussionsemne været, hvem
der skriver hvad på toiletterne...... Or
det er frit - BRUG DET!

Morgensamlingen, der i 1996-97 blev
afholdt hver tirsdag i frikvarteret efter
2. blok, er et af skolens vigtigste kom
munikationsorganer. Her har rektor,
studievejledere, elever, lærere og sko
lens forskellige udvalg mulighed for at
viderebringe meddelelser af interesse
for hele skolen - ligesom der er tid til
mere underholdende indslag. I år har
vi f.eks. alle sammen fået genopfrisket
vores barndomsklassikere “Lille Peter
Edderkop” og “Se den lille kattekil
ling”, da klasserne på skift skulle stå
for valg af morgensang og akkompag
nement.
Fra Informations- og aktivitetsudval
gets side ser vi gerne, at elevrådet eller
lærere og elever fra de forskellige ud
valg i højere grad bruger morgensam
lingerne som et debatforum, hvad en
ten det drejer sig om punkter fra elev
rådets dagsorden eller andre presse
rende emner fra skolens hverdag. De
store initiativer hertil er desværre ude
blevet - skal man tro det billede, mor

I dette skoleår har vi som noget nyt
forsøgt os med en skemalagt mødeti
me hver anden uge. Her kan klasserne
planlægge og diskutere studietur, fe
ster, temadage m.m., og de forskellige
elevgrupper, elevråd og udvalg kan
holde møder. Mødetimen har ikke væ
ret nogen ubetinget succes, idet mange
elever fremfører, at mødetimen bruges
for lidt og for ukonstruktivt. Elevrådet
finder imidlertid mødetimen vigtig af
hensyn til elevindflydelsen på skolens
beslutninger, så vi har valgt at give
ideen en chance igen næste år - det er
så op til de enkelte klasser og elev
grupper at forsøge at give mødetimer
ne et meningsfyldt indhold.
Hanne Hautop, Informations- og
aktivitetsudvalget
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Frisportsaktiviteter og stævnedeltagelse
de afgørende kampe. Der blev vist flot
spil, og holdene fik en masse erfaringer
med hjem.
Hvis der skulle høstes hæder og ære i
dette skoleår, så skulle det komme fra
volleyballholdet for 3.g drenge, der
gennem sejre i det indledende stævne
og sejre i mellemrunden var nået frem
til landsfinalestævnet i Vejle. Her skul
le det så vise sig, om de kunne spise kir
sebær med de store. Der deltog ialt 8
drengehold fra hele landet. Desværre
var kræfterne brugt op, og det endte
med en ærefuld 7. plads.
De forskellige fodboldhold for drenge
og piger deltog i regionalstævner med
de omkringliggende gymnasier.
Idrætslærerne

Traditionen tro har der også i dette
skoleår været stor aktivitet på dette om
råde. AiH har en lang og glorværdig
tradition for at klare sig godt ved diver
se idrætsstævner. Dette skyldes blandt
andet, at eleverne er særdeles idrætsak
tive, motiverede og talentfulde, men
også at der i lokalområdet findes gode
idrætsklubber og idrætsfaciliteter.
Frisport på AiH har også til formål, at
elever fra forskellige årgange kan lave
idrætsaktiviteter sammen, med det re
sultat at eleverne lærer hinanden bedre
at kende og er med til at skabe et godt
miljø på skolen. Så frisportsaktiviteter
ne rækker ud over det rent sportslige.
Frisportstilbudene har i år været hånd
bold, fodbold, basketball og volleyball.
Traditionen tro var der også i år store
forventninger til skolens deltagelse i
basketstævnerne. AiH har i en årrække
klaret sig godt i denne sportsgren. Årets
første stævne var da også på hjemme
bane med 3.g drenge. De spillede sig
igennem til finalen, men måtte se sig
slået af Risskov. Basketstævnet for l.g
og 2.g drenge fandt i år sted på Lang
kær Gymnasium. 1 .g drengene ydede
en kæmpeindsats og spillede sig igen
nem til finalen, som de dog tabte til det
arrangerende gymnasium, men det lo
ver godt for fremtiden. 2.g holdet var
kommet i menneskehænder og kunne
ikke stille noget op mod Århus Stats
gymnasium og Risskov Gymnasium, så
holdet røg ud i mellemrunden.
Skolen deltog i år også i et par hånd
boldstævner, hvilket vi ikke har gjort
før. Både drenge- og pigeholdet deltog i
indledende stævner, hvor de dog tabte

Tegning af Ditte Ravn, 3.y
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Operation Dagsværk
Det kan f.eks. være at rense moster
Odas tagrender eller yde en ekstra ind
sats på fritidsjobbet. Hver elev skal
tjene mellem 200-250 kr. I år gik ind
samlingen til bygning af skoler, efter
uddannelse af lærere og udarbejdelse
af undervisningsmaterialer i Ladakh i
indisk Himalaya.
Formålet med Operation Dagsværk er
ikke kun at samle penge ind, men også
at skabe gensidig forståelse mellem
unge i Danmark og den tredje verden.
Dette gøres vha. foredrag, diasshow,
udstillinger m.m på skolen, hvorved
eleverne informeres om årets projekt.
De foregående år er Operation Dags
værk foregået på en almindelig skole
dag hvor eleverne fik lovligt fri, men
pga. af nye retningslinjer udstedt af
undervisningsministeren vil det frem
over blive således, at dagen højst sand
synligt finder sted på en fridag.
Dagsværksgruppen på AiH står for op
tællingen af penge og information til
den resterende del af eleverne på AiH.
Skulle du have lyst til at udvide din
horisont i en god sags tjeneste, så meld
dig ind i Dagsværksgruppen på AiH.

Disse ord har måske passeret din net
hinde før, idet denne kampagne hvert
år breder sig ud over langt de fleste af
landets gymnasier og HF-centre.
Operation Dagsværk er en politisk
uafhængig organisation, der én gang
årligt samler penge ind til unge i den
tredje verden. Alle HF- og gymnasiee
lever, som har lyst, deltager i aktionen.
Selve dagen, hvor aktionen løber af
stablen, ligger som regel i efteråret og
foregår ved, at de deltagende går ud og
laver et stykke arbejde i den »virkeli
ge« verden uden for gymnasiets mure.

Astrid Tuborgh, 3.y

Tegning af Tove Møller, 3.b
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Lübeck, mein Lübeck
en superentusiastisk kvinde, som for
måede at holde vores opmærksomhed
fanget både på Thomas Mann Museet
og i diverse kirker.
På trods af suspekte badeforhold var
vandrerhjemmet i topklasse - med en
morgenmad, som tilfredsstillede alles
sult.
Alt i alt må vi give tyskerne ret, når de
synger “Lübeck, mein Lübeck, Köni
gin der Hanseperle”, og samtidig tak
ke Leif og Bert for en rigtig god tur!

Tysk højniveaus ekskursion til Lübeck
var kendetegnet ved forsinkelser og
lokale specialiteter. Forsinkelserne
stod henholdsvis DSB og Deutsche
Bundesbahn for, mens specialiteterne
blev leveret af Leif og Bert, hvis ho
vedopgave det var at indvie os i tysk
kultur - det lykkedes!
Vores program var stramt, men afveks
lende, og det indeholdt blandt andet en
tur til Wismar (ex DDR), hvor vores
gymnasiebesøg var mediedækket. Der
var interviews med “rigtige” tyskere
om genforeningen og rundvisning ved

Lene, Marie R og Simone

Junge Dänen entdeckten
das Weigel-Gymnasium
Abiturienten lernen im Gespräch skandinavischen Lebensstil kennen

Fra »Wismar und Umgebung« mandag den 7. oktober 1996.
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Eurisy ’96 - en konkurrence om
satellitdata og miljø
Space Center, hvor vi så en satellit un
der udvikling. Centret har bla. konstru
eret flere af de europæiske tv- og vejr
satellitter, som i dag forsyner jorden
med vigtige informationer.
Den 3. november fremlagde vi vores
projekt foran et dommerpanel beståen
de af engelske og franske forskere, så
hele projektet skulle fremlægges på en
gelsk.
Der var i alt 15 hold fra hele Europa, så
konkurrencen var hård. Desværre var vi
ikke blandt de heldige vindere, hvilket
skyldtes, at vores projekt beskæftigede
sig med et globalt miljøproblem og der
for manglede en specifik europæisk di
mension. Vores ophold i Bristol var
utroligt spændende og lærerigt, og selv
om vi ikke vandt konkurrencen, var det
hele arbejdet værd!

I slutningen af 1996 udskrev Eurisy, en
organisation under European Space
Agency (ESA), en international kon
kurrence for unge europæere. Emnet
for konkurrencen var satellitdatas an
vendelse i miljøundervisningen, og for
målet var at skærpe interessen for
forskning i og omkring brugen af satelitter. Ved hjælp af økonomisk støtte fra
Undervisningsministeriet var det mu
ligt for to danske gymnasieelever at
deltage i den internationale konkurren
ce.
Kriterierne for de deltagende projekter
var: Originalitet, videnskabeligt ind
hold, europæisk dimension samt oply
sende og udviklende dimension.
Vi besluttede os for, at vores emne skul
le omhandle klimaet på jorden, nærme
re betegnet solaktivitetens indvirkning
på det globale skydække. Vores inspira
tionskilde var Maunders Minimum,
som var en kold periode i 1700-årene
med en meget lav solaktivitet.
Det viste sig, at vores projekt bedst le
vede op til kriterierne, hvorfor vi blev
udvalgt til at repræsentere Danmark.
Den 29. november fløj vi til Bristol i
England, hvor den internationale kon
kurrence skulle finde sted. Arrange
mentet i Bristol indeholdt foredrag,
workshops og ekskursioner, og bl.a.
hørte vi foredrag om satellitnavigation
og telemedicin, og vi medvirkede i en
videokonference med en russisk astro
naut. Derudover var vi på en meget in
teressant ekskursion til et nærliggende
rumforskningscenter, Matra Marconi

Martin Løkke Nielsen og
Hans Christian Birkegaard, 2.u

Tegning af Pernille, 3.c
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»Gedichte schreiben auf deutsch«
le læses op i radioen. Og ikke nok med
det: Louise Kolffs digt blev præmieret
(3.-10. plads), og Marie Rønde og Le
ne Skovsen opnåede en 2. plads for de
res meget flotte digt “Verben”. I
sportsverdenen ville man vel nok kal
de det for et aldeles flot resultat. I
sprogfagenes verden tæller imidlertid
kun ordene, så hvis du ikke fik lejlig
hed til at høre digtene læst op i radioen
- af digterne selv - så er Maries og Le
nes digt her.
Bert Ernst

Goethe Instituttet i København og
Danmarks Radio udskrev i efteråret
1996 en digtkonkurrence for landets
gymnasie- og HF-elever i faget tysk.
Motivationen var ikke til at overse; ud
valgte digte ville blive læst op i radio
en, og vinderne ville blive inviteret til
præmieoverrækkelse ved en kulturaf
ten i København.
1 alt modtog bedømmelseskomiteen
ikke færre end 400 digte! Alligevel
lykkedes det at få hele tre digte fra
AiH med blandt de 27 digte, som skul
Verben

Schlafen - wollten wir
Essen sollten wir
Spielen - konnten wir
Gehen - lernten wir
Erwachsensein - wollten wir
Schlafen - müssen wir
Essen - müssen wir
Studieren - müssen wir
Laufen - müssen wir

Erwachen - wollen wir
Essen - wollen wir
Reisen - wollen wir
Tanzen - wollen wir
Lieben - tun wir
Leiden - tun wir
Leben - tun wir
(Marie Rønde og Lene Skovsen, 3.c)
Tush-tegning af Marie Rønde, 3. c
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2.a’s studietur til Dublin

tende rundt på klipper og i mudder! Vi
forcerede “The River Wild”, og sågar
rørte vi dyreekskrementer venligst ud
lånt af vores super Rangermand, som
viste os Irlands smukke natur. Tak for
det; det var smukt og det hele værd!
Søndag var det tid til “Kiss Dublin Fa
rewell”, så sørgmodigt måtte vi slæbe
vores kufferter ind i bussen, som bum
pende bragte os til lufthavnen. Dublins
trafik er for selvmordskandidater; de
kunne godt trænge til nogle færdsels
regler “over there”.
Vi takker alle medvirkende lærere og
elever, personalet på “The Bachelor
Inn” samt vores private Ranger-mand
for en rigtig god studietur.

Efter halvandet års hårdt skoleslid an
kom vi d. 16. marts 1997 til Dublin til Abraham House, et hyggeligt, om
end også lidt snusket vandrerhjem i
centrum af Dublin.
I anledning af at det næste dag var Set.
Patrick’s Day var en stor del af Du
blins befolkning ude for at slå til Søren
denne søndag aften, så vores forestil
linger om et stille, katolsk folkefærd
blev lynhurtigt nedbrudt.
Generelt var Dublins kulturliv helt i
top. Vi fik set mange interessante mu
seer og pub’er, og en teatertur blev det
også til. Torsdag slog dog alle andre
dage; den dag blev 2.a's elendige kon
dition for alvor sat på prøve i “The
Hills of Ireland”. Asende og masende
oplevede vi 8 kilometers mareridt væl

Signe og Henriette, 2.a
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2.b i Andalusien, Sydspanien
Fredag den 14. marts 1997 kl. 19.30
stod 25 elever samt Lone og Svend
klar i Billund lufthavn. Kufferterne var
pakket med badetøj, shorts og t-shirts,
og i baghovedet var de friske vejrmel
dinger: Sol og sommer. Fire timer se
nere stod de blege danskere i Malagas
lufthavn. Den første nat skulle tilbrin
ges på et mindre luksuriøst hotel, men
alle var i godt humør og glædede sig til
næste morgen, hvor de skulle med bus
til Granada.
Granada er en utrolig smuk by på
størrelse med Århus, med masser af
spændende muligheder for gode ople
velser. Hjemmefra havde vi planlagt
nogle udflugter, og efter morgenma
den, som blev indtaget på en nærlig
gende café, tog vi afsted. På trods af
den bagende sol blev vi ikke blev træt
te af at vandre, da vi f.eks. så Alham
bra, et stort slot fra den mauriske tid,
eller da vi var på bjergvandring i Sier

ra Nevada-bjergene. Naturligvis så vi
også en masse andre kulturelle sevær
digheder, bl.a. flamingodans som var
flot og imponerende.
Folk var utroligt flinke, og da vi sam
men så Brøndby tabe til Tenerife, blev
der serveret gratis sangria, en spansk
specialitet. Efter fem sjove dage i Gra
nada, gik turen med bus til turistbyen
Torremolinos. Her så vi en anden side
af Spanien, og vi mødte næsten flere
danskere end spaniere. Da vi steg ud af
bussen, var det første vores øjne så et
kæmpe termometer der viste: 34 gra
der. Forude ventede to dage uden
planlagte aktiviteter, så der var masser
af tid til at opleve.
Og så stod de solbrune danskere igen i
Billund lufthavn, men denne gang
knapt så friske og veloplagte som for
en uge siden.
Annette & Anette.
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2.C i Athen - bilos og bare mænd

hvor den flotte Apollon-helligdom lå
omgivet af en smuk natur.
Turen indeholdt også en guided rund
visning på nationalmuseet i Athen. Det
te museum bød - lige som de andre mu
seer vi havde set - hovedsageligt på
utallige skulpturer af nøgne mænd. Det
traditionelle besøg på Akropolis blev
for os krydret med en optræden i græsk
fjernsyn.. Vi blev nemlig optaget til en
“Godmorgen Grækenland”-udsendelse.
Den sidste dag i Grækenland blev brugt
på den dejlige ø Aigina. Her drog nogle
afsted for at se endnu et museum, mens
andre valgte at leje scootere og biler for
at gøre øens veje (endnu mere) usikre.
Øen kunne også byde på frisk luft, som
i Athen var et ukendt fænomen, samt en
dejlig natur omgivet af et næsten turkis
vand.
Tilbage er der kun at sige tak til vores
trofaste følgesvende Mette og Klaus for
en skøn og uforglemmelig tur!

Søndag d. 17. marts var dagen 2.c med
længsel havde set frem til: Afgang på
studietur til Athen. Turen startede noget
ublidt i et raslende nattog til Køben
havn, men efter en lang, men veloverstået flyvetur ankom vi til Athen, der lå
badet i solskin.
Efter indkvarteringen på hotellet var
det tid til aftensmaden, som skulle ind
tages på Plakaen. Mette og Klaus havde
på forhånd opmuntret os med, at der
kun var et par kilometer derover, men
de kan blive meget lange i Athens tralïk(kaos), hvor sandheden i udtrykket
“en kamp for livet” for alvor kommer
frem. Efter aftensmaden gik vi en lille
tur rundt i Athens spændende gader og
betragtede på afstand Akropolis, som i
mørket var badet i et flot, gyldent pro
jektørlys.
Dagen efter stod programmet på skole
besøg. Gymnasiets skolegård startede
med at være tom, men endte med at
være fyldt af næsten samtlige elever på
skolen, og alle stod de og gloede på os!
Næste dag bevægede vi os mod Delfi,

Maibritt og Tina, 2. c
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2.u’s studietur til London
var stor - og det samme var interessen.
Lokale stampubs, britisk hygge og
Guiness prægede aftenerne, men også
musicals og fodboldkamp var aktuelt
for nogle.
Poul og Ruth bidrog dagligt med mor
somheder - dette bevidst såvel som
ubevidst - og til tonerne fra hotellets
russiske tomandsorkester drog 2.u, ef
ter en sublim tur, hjem til Danmark, al
le i akut mangel på søvn, et bad og en
ordentlig gang fodmassage.
Turens program, billeder fra turen
samt evalueringen af den kan i øvrigt
ses
på
skolens
hjemmesider:
http://www.hadstengym.dk/geografi/london/htm

Fish & Chips, Picadelly Cirkus, røde
dobbeltdækkere, neon og hektisk stor
byliv. Europas hovedstad. 28 elever og
2 lærere, der sultent suger Londons fa
scinerende verden ind gennem horn
hinden og ind på en plads reserveret
under navnet studietur.
Under skønsang fra Poul blev fødder
ne rørt i raskt tempo. Snævre gader og
storslåede pladser blev betrådt og be
skuet. Efter et par dage med museums
besøg og sightseeing gik turen til
Portsmouth, hvor en engelsk klasse for
en dag blev offer for 2.u’s gejst og høje
humør. Dungeness atomkraftværk
blev vort næste mål. Det omkringlig
gende golde område frembragte unægteligt en del skepsis, men sikkerheden
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2.x i London - en udflugt i etnologiens ånd
En fortryllende rejse ud i det blå.
Et svimlende dyk ned i en sansefrodig verden,
nærmere bestemt London.

Det indtryk, der nok vil stå stærkest i
vores bevidsthed fremover, er oplevel
serne i Londons undergrund:
Undergrundens knitrende højttaler,
bræger rungende advarsler og beske
der ud til den store mængde, som en
monoton lyd, der drukner i baggrunds
støjen. De tunge slæbende fødder, sti
lethælenes høje gennemtrængende
klikken og gummiskoenes lydløse
vandring. Lydene går i ét i en vidun
derlig sammensætning af liv og daglig
rutine, som en skrabende, klaprende
symfoni.
En saxofons lette klang når vores ører.
Lyden bliver stærkere, da vi drejer om
en af tunnelernes krumme, skarpe
sving. De legende, stemningsfyldte to
ner virker som en lokkende symfoni
og blødgør vores sind. Melodien fyl
der rummet ud, og kroppen bliver i et
øjeblik sanseløst beruset af rytmernes
klang. I et sekund glemmer vi tempoet
i den lange kø og lader os flyde væk i
de velklingende toner.
Det er musik.
2.x, JH og HH.

London mindede om sommer,
hvor den søde lugt af luften
suser gennem soveværelsesvinduet
og lokker os ud af sengen.

Om solen,
der glider hen over tylsgardinerne
og giver dem en moiréeffekt,
altså som om de skælver af lys.
Foråret var allerede kommet til byen
med hele sin varme,
hvilket gav os et sus af glæde og til
fredshed.
2.x’s studietur til London bød på man
ge oplevelser, de fleste bar præg af
matematik og fysik. Vi besøgte bl.a.
Dungemess Power Station, som er et
atomkraftværk med beliggenhed ud til
den engelske kanal. På trods af stedets
propagandavideo, som ekstremt idylliserede denne form for energi, var be
søget lærerigt og til megen morskab.
Den sociale ånd var i højsædet på tu
ren, og vi udvidede vores kulturelle in
tellekt ved bl.a. at opleve en fascine
rende og stemningsfyldt engelsk musi
cal.
Den sidste dag var vi heldige at høre et
meget spændende foredrag om fremti
dens bud på kunstigt liv. Forskeren
Henrik Hautop Lund gav os stof til ef
tertanke med hensyn til robottens
funktion og eksistens.
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2.y på studietur til Wien
og Belvedere, hvor vi analyserede bil
leder fra århundredeskiftet.
Et andet interessant, kulturelt indslag
var “Barberen i Sevilla” i Wiener Stat
soper. Mange af os havde ikke set en
opera før - og vi var aldeles forbløffe
de over “Operaentusiasten”, der sang
med på sangene -selv i pausen!.
Et af de mest spændende steder vi be
søgte var Friederich Hundertwassers
bygninger “Hundertwasserhaus” og
“Kunsthaus Wien”. Her så vi skrå søj
ler, virkeligt uregelmæssige lejlighe
der, underlige trapper og døre, bølgen
de gulve og springvand, der løb opad.
Til de mere hyggelige indslag hørte
vores besøg på caféer, hvor vi skulle
indsnuse det intellektuelle miljø, og
vores besøg på en “heuriger” en vin
smagningsrestaurant, den sidste aften
før hjemrejsen.
Så alt i alt kan man vel sige, at vi på
den uge, vi tilbragte dernede, oplevede
en mængde af det Wien har at byde på.
2-y

Hjemmefra havde vi set, at aftentem
peraturen i Wien var helt oppe på 17
grader, så vi blev aldeles lamslåede, da
vi mandag morgen vågnede op til en
snehvid by. Vi lærte ret hurtigt, at i
Østrig skal skiltene med advarsler om
“Dachlawine” tages alvorligt!
Temaet for vores studietur var Wiens
kultur, så vi skulle opleve arkitektur,
kunst og musik - og det gjorde vi ! I sne
og regn gennemtravede vi Wien for se
værdigheder; de fleste var nu ikke så
svære at finde, men mange af dem var
så store, at man kunne blive væk i
dem, eksempelvis Schönbrunns og
Belvederes haveanlæg.
Stephansdom var virkeligt overvæl
dende (det var de 340 vindeltrappetrin
op i tårnet også!). Wien er virkelig kir
kernes by. Vi så mindekirker, gamle
kirker, små kirker, kirker bygget i ju
gendstil samt kirker på sindssygehos
pitaler.
Museerne tilbragte vi også en del tid
på, bl.a. Kunsthistorisches Museum
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På studieophold i
Frankrig

2.Z BZer Island
Vores studietur til Island var fyldt med
spændende oplevelser! De første tre
dage var vi i en lille flække på syd
spidsen af øen. Herfra tog vi på dagli
ge ture ud i naturen - med bus og en
chauffør, der kunne klare alt, selv en
punktering midt ude i ødemarken!
Vi så mange fantastiske naturfænome
ner, bl.a. en blå gletschertunge, geysere, der lugtede af rådne æg, samt
vandfaldet Gullfoss. Vi tog også ud for
at besøge den frygtede vulkan Hekla,
men det var desværre tåget, så vi så ik
ke andet end kolde lavasletter.
De sidste tre dage tilbragte vi i Rey
kjavik, hvor vi torsdag besøgte et
gymnasium. Som den teknologiske
klasse vi er, havde vi hjemmefra Emailet med en klasse, som vi her på Is
land fulgte i løbet af en skoledag. Det
var utrolig sjovt at få indblik i deres
lidt anderledes skolegang. Senere tors
dag tog vi ud til Den Blå Lagune, som
desværre ikke helt levede op til for
ventningerne. Fredag var afsat til by
tur i hovedstaden, inden det meget tid
ligt lørdag morgen var tid til at rejse
hjem igen. Det var en god tur!

Det er ikke kun i forbindelse med stu
dieture og ekskursioner, at gymnasiet
kan hjælpe med at styre rejselysten.
Da vi i efteråret luftede vores trang til
at komme til Frankrig i påskeferien
‘97, trådte en hjælpsom lærer til og til
bød i første omgang at formidle kon
takt til et gymnasium i LanguedocRousillon. Resultatet blev, at vi ikke
kun fik mulighed for at bo lige uden
for Paris hos en meget gæstfri fransk
familie, men også, at vi en uge kunne
gå på Lycée International i den flotte
pariserforstad St.Germain-en-Laye.
Det blev til et 1 O-dages ophold i Paris
med hård skolegang, en hyggelig og
krævende dagligdag, mystiske fester,
megen sort kaffe, uanstændigt meget
baguette og konstant fransk i ørerne en stor oplevelse, ikke mindst at skulle
leve sig ind i fransk kultur.
Foråret havde netop nået Paris, mens
der lå grålige snebunker i Danmark.
Frugttræerne i forstaden og kastanje
træerne i Paris var sprunget ud, og
varmegraderne tillod at lade jakken
blive i kufferten.
De sidste tre dage tilbragte vi i Paris,
og med princippet om, at metroen er
for gangbesværede, fik vi set temme
lig meget på en helt fantastisk spæn
dende, udfordrende og til tider hård
påske”ferie”.

Marianne og Thomas, 2.z

Marie Rønde og Simone, 3.c

31

FRA SKOLENS DAGBOG 1996/97
1996

Kordag 2g3g idræt mellemniveau
ekskursion: Aalborg Team Danmark
Center, Trænerskolen og Aalborg
Sportshøjskole
ly inkursion fysik
Gymle-fest

August
Skolen starter
Introduktionsarrangement Ig
Gæstelærer i 2a: Agnete Refskou:
Lysbilleder fra Malaysia og
Singapore
Gæstelærer i 2z: Ungdommens Røde
Kors: Rollespil om
“Børns rettigheder”
Fællestime: “Den Komiske
Tragedie”m Hans Rønne

November
Besøg af folkeskoleelever fra Ham
melskolerne
Blokdag
3b ekskursion København
Operation Dagsværk dag
Dramaholdet ekskursion
Nordisk Teaterskole, Århus
Besøg af Uddannelseskaravanen
Besøg af folkeskoleelever fra
Hadstenskoleme
2g3g Bk ekskursion Århus Kunst
museum
Besøg af folkeskoleelever fra Langå
Skole
Besøg af folkeskoleelever fra
Friskolen i Hinnerup
Besøg af folkeskoleelever fra
Randers Realskole
3z ekskursion København
Elevfest
3y ekskursion København
Musikcafé
Frivillig formning
2uxz designhold ekskursion
København
Erhvervsøkonomiholdet ekskursion
Silkeborg
Håndboldstævne piger
Bjerringbro Gymnasium
Håndboldstævne drenge
Viborg Amtsgymnasium

September
Forældreaften Ig
Fodboldstævne med Amtsgymnasiet i
Paderup og Grenå Gymnasium og HF
1 b ekskursion Kløverhytten i
Højbjerg
1 z ekskursion Tunø
ly ekskursion Tange Sø-Randers
2g3g As ekskursion Stenomuseet og
Ole Rømer Observatoriet
Fællestime: Operation Dagsværk
Gæstelærer: Rejselektor Gudrun
Wagner, gæsteunderviser i tysk
Ix ekskursion Gudenåen og
Tangeværket
3BI ekskursion Samsø
Musikcafé

Oktober
3g TYF ekskursion Liibeck/Wismar
2x ekskursion Tangeværket
3g + 2p Hadsten Bio:
“Breaking the waves”
Blokdag
1 a ekskursion Århus Koret ekskursion
København
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Februar
Designholdet ekskursion Århus
for at se på infill byggeri
Uddannelsesdag for 2g, 3g og 2p

December
Blokdag
3xyz FY ekskursion fysik
Århus Universitet
3abxy TYF ekskursion Overdrevet
2xyx BI ekskursion Skejby Sygehus
2abcuxy SA ekskursion
Århus Rådhus
lz+1 b ekskursion Husum
2abc ekskursion Stenomuseet
Besøg af elever fra
Bakkegårdsskolen i Trige
Frivillig formning
Fællestime: Henry Nørgaard “Liv på Mars”
Besøg af 10.kl.elever fra Hammel
Dramaaften: “Bag stjernerne” og
“Slutspil”
3g idrætsstævne Risskov
Kordag m. orkester
Billedkunst mellemniveau ekskursion
til Tegneatelieret på “Huset” i Århus
J ulekoncert
Julevolley
Julefest

samt VUC
1 g+2g basketstævne for drenge på
Langkær Gymnasium
Valgfagsorientering for elever
og forældre
Større skriftlige opgave for 3g og 2p
Elevfest/karneval

Marts
Terminsprøve 3g
2a studietur Dublin
2b studietur Granada
2c studietur Athen
2u studietur London
2x studietur London
2y studietur Wien
2z studietur Island
Fællestime for 3g: Ole Lønsmann fra
Hadsten Bank om jobsøgning

April
2u inkursion fysik
14 blokdag
2z inkursion fysik
MUVIN forældreaften
Ix inkursion fysik
Fagkonsulentbesøg latin/old
1 y ekskursion Tangeværket
Drama-Zteatersport aftenarrangement
Gæstelærer: Line Thomassen,
aerobieundervisning for idræt

1997
Januar
Forældrekonsultation
Besøg af folkeskoleelever fra
Hinnerupskolerne
'A blokdag
3g drenge basketturnering
Orienteringsaften for kommende 1 gelever og deres forældre
Musikcafé

mellemniveauholdet
Besøg af folkeskoleelever (8.kl.) fra
Bakkegårdsskolen i Trige
Mellemniveauholdet idræt ekskursion
til Århus Squash Center i Egå
Ix afholder MUVIN-aften
for forældre

Frivillig formning
3g drenge volleystævne
Fællestime: Alex Nyborg Madsen
lg+2g drenge volleystævne i Århus
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Billedkunst mellemniveauholdet
ekskursion til Århus Kunstmuseum,
Århus Kunstbygning og
Kunstnernes Hus
Forårskoncert/Forårsudstilling

Maj
Musikcafé
2y inkursion fysik
Sidste skoledag 2p
Sidste skoledag 3g
Skriftlig studentereksamen
2g, 3g og 2p
Sidste skoledag Ig
Danskopgaven Ig
Sidste skoledag 2g
Mundtlig studentereksamen 2p og 3g
Skriftlige årsprøver Ig og 2g
3b billedkunst ekskursion til Kunst
nernes Hus i Århus

Juni
Mundtlig studentereksamen Ig, 2g,
3g og 2p
Mundtlige årsprøver Ig og 2g
Årsafslutning/Translokation
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Praktiske oplysninger
Befordring.

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.

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 215 kr. pr. måned.
Opkrævning og buskort sendes direkte
fra Amtskommunen.
Ansøgningsskemaet kan afhentes på
skolens kontor.

Faglige Organisationer.
Lærernes fagforening hedder: Gymna
sieskolens Lærerforening (GL).
Tillidsmand på skolen er Hans Jørgen
Madsen.

Bibliotek.

For gymnasieelever er der to organisa
tioner:
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.

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.

Efterårsferie: 13/10-17/10

Bogudlevering.

Juleferie: 22/12

Ferieplan.
1997:

Sommerferie: 23/6-5/8

Boginspektor administrerer bogudle
vering og aflevering i løbet af skol
eåret. Boginspektor vil være til stede i
bogkælderen på nærmere angivne
tidspunkter i ugens løb.

1998:
Juleferie: 2/1
Vinterferie: 9/2-13/2
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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 l.g og 2.g, kan
ikke fortsætte i næste klasse.

Påskeferie: 6/4-13/4

Sommerferie: 22/6.
St.Bededag: fredag d. 8. maj 1998
Kristi Himmelfartsdag: torsdag d. 21.
maj 1998

Pinseferie: mandag d. 1. juni 1998
(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.

Efter sygdom afleveres første dag ele
ven igen er i skole en seddel til konto
ret, der angiver dag(e) og årsag.

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.
Skolen skal ifølge gældende bestem
melser føre nøje kontrol med elever
nes forsømmelser.

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.

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 1 .g). Manglende afleve
ring af opgaver tæller også som for
sømmelser.

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

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 uden for lærerværelset. Ved
at holde øje med disse får man som
elev og lærer muligheder for at følge
med og deltage i skolens demokrati.

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

Karaktergivning og prøver.
Der gives standpunktskarakterer (13skalaen) to gange i løbet af skoleåret
(forår og efterår). Desuden gives der
årskarakterer ved skoleårets slutning. 1
slutningen af l.g og 2.g holdes der år
sprøver i de skriftlige fag samt mundt
lig studentereksamen i de fag, der af
sluttes i henholdsvis l.g og 2.g. Desu
den arrangeres mundtlige årsprøver,
som kan være traditionel eksamens
forberedelse eller projekter. I 3.g af
holdes der terminsprøve i de skriftlige
eksamensfag: I dansk og i valgfagene
på højt niveau.
I maj-juni afholdes skriftlig og mundt
lig studentereksamen med fremmede
censorer.

Ringetider.
l.blok
2. blok
3. blok
4. blok

kl. 08.15 -09.45
kl. 10.10-11.40
kl. 12.10-13.40
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 2.g og 3.g
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/holdets lærere, der har tale- og stemmeret.

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.

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

Opslagstavler.
Findes i alle lokaler og på alle gange.
På opslagstavlen uden for kontoret
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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 studieturer.

helhed, og afgive sin indstilling/mening 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,
Budget- og økonomiudvalg, Informa
tions- og aktivitetesudvalget og Pæda
gogisk Udvalg.

Skolens bestyrelsen består af: Skolein
spektør Carl Johan Rasmussen (for
mand), amtsrådsmedlem Else Kayser,
kommunalbestyrelsesrepræsentant
Egon Schon Hansen, forældrerepræs
entant Carl Age Pedersen, forældrere
præsentant Kurt E. T. Pedersen, valgt
af bestyrelsen bankdirekør John Mad
sen, lektor Bente Langagergaard, ad
junkt Christian Warming, teknisk-adminstrativt
personalerepræsentant
overassistent Marianne Mark, elev
Nette Møller-Nielsen, elev Kirstine
Primdal.

I Fagligt Udvalg diskuteres og beslut
tes forhold omkring time- fagforde
ling. Her laves oplæg til udbud af valg
fag og holdoprettelse. Der laves planer
for lærernes efteruddannelse, og man
diskuterer principper for skemalæg
ningen.

Bestyrelsens opgave er, efter indstil
ling fra rektor: At fastsætte det maksi
male elevtal i klasserne, at bestemme
skolens fagudbud, at fastsætte skolens
ferieplan samt at fastlægge skolens
budget inden for den økonomiske ram
me, som er fastlagt af amtsrådet. Her
udover skal bestyrelsen formidle sam
arbejde mellem skole og hjem, med
virke ved løsningen af sociale opgaver
i tilknytning til skolen, fastsætte sko
lens ordensregler samt medvirke ved
byggesager.

Budget- og økonomiudvalgets over
ordnede opgave er at administrere sko
lens elevtalsbestemte udgifter, og her
diskuteres også skolens fysiske indret
ning.
Informations- og aktivitetsudvalget
beskæftiger 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 koordinerer
aktiviteter uden for den skemalagte
undervisning, f.eks. fællestimer, sko
lekomedie, fester, m.m.
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Sygdom.

Studievejledning.

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
end 10 dage, kan der arrangeres sygeundervisning i hjemmet eller f.eks. på
hospital. Hjemmet bedes i sådanne
tilfælde underrette skolen så hurtigt
som muligt, hvis man ønsker sygeundervisning.

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.

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.

Uddannelses- og erhvervsorientering.

I september gennemføres en “indslus
ningssamtale” med samtlige nye
l.g’ere, og i løbet af l.g gives der kol
lektivt en indføring i almen studietek
nik, og der gives valgfagsorientering. I
2.g gennemgås kollektivt dels generel
le forhold i forbindelse med uddannel
se og erhverv, dels økonomiske og so
ciale forhold i uddannelsesforløbet. I
3.g fortsætter den kollektive oriente
ring om uddannelses- og erhvervsmu
ligheder, herunder bl.a. arbejdsmar
kedsforhold, arbejdsløshedsproblema
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SU.

tik, ansøgningsprocedurer, optagelses
kriterier og muligheder for job i udlan
det. Den kollektive vejledning i 2.g og
3.g suppleres med gruppesamtaler..
For 2.g og 3.g’erne bliver der hvert år
arrangeret en uddannelsesdag på gym
nasiet, hvor eleverne får anledning til
at træffe repræsentanter fra diverse ud
dannelsessteder. 3.g’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 3.g-ere en individuel
“fremtidssamtale”.

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
2O.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.

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 korte
re eller længere varighed.
Rådgivning og anden støtte er en fri
villig sag. Som hovedregel er under
visningen individuel; hvis det er mu
ligt, så 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
lign., så sker det efter indstilling fra
læsepædagogen.

Ugeinformation.
Hver fredag udgives en ugeinformati
on for den kommende uge. Ugeinfor
mationen, der ophænges på opslags
tavler, indeholder informationer om
arrange menter,
skemaændringer,
lærerkurser, møder m.v. Husk at læse
ugeinformationen hver uge.
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Akvarel, Niels Jakob, ex - 3.z
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Arets
studenter
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3.a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25

Mette Abild
Alice Fosgerau Andersen
Line Andersen
Majbrit Bjørndal
Rune Nørager Christensen
Trine Lund Christensen
Thomas Eriksen
Ditte Maria Hansen
Marlene Thirstrup Hougaard
Peter Jensen
Lonnie Jeppesen
Hanne Lebeck
Lene Ludvigsen
Line Vinther Møller
Anne Lyngsøe Nielsen
Suzanne Yang Nielsen
Klaus Vohs Petersen
Charlotte Post
Rico Morsing Rokkjær
Charlotte Kenley Sveigaard
Mette Frislev Sørensen
Marie Snede Villumsen
Ane Emilie Lentz Wildt
Hanne Winge
Stine Høigaard Wonsild

8370 Hadsten
Bøgevej 1
8450 Flammel
Teglvænget 10
8450 Hammel
Voldbyhedevej 30
8380 Trige
Østermøllevej 3
Østergade 34, Laurbjerg 8870 Langå
8370 Hadsten
Hjaltesvej 11
8382 Hinnerup
Riisbakken 3, Norring
Vestervangen 33
8370 Hadsten
8900 Randers
Randersvej 83, Hinge
8370 Hadsten
Lyngåvej 9, Lerbjerg
Rønvangen 224
8382 Hinnerup
8450 Flammel
Bellisvej 3
8450 Hammel
Urbakkevej 4
8450 Hammel
Vestervangsvej 3
Vinterslevvej 41, Vinterslev, 8370 Hadsten
8450 Hammel
Minervavej 70
Søndermarken 117, Søften 8382 Hinnerup
Jordemodervej 8, Haldum 8382 Hinnerup
Knudstrupvej 8, Kongstrup, 8870 Langå
8370 Hadsten
Østervangsvej 19
8370 Hadsten
Vermundsvej 36
Enghavevej 14, St
8870 Langå
8370 Fladsten
Helgesvej 12
Holmkærvej 32
8380 Trige
Vinterslevvej 28, Vinterslev, 8370 Hadsten
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30557497
86969045
86969289
86232162
86468032
86983352
86987474
86983026
86983125
86983278
86985820
86969126
86962643
86963678
86983431
86963328
86987293
86987859
86468342
86982539
86981448
86461376
86982684
86232357
86983397

3. b
1 Berit Andersen
2 Rikke Ecklon Asmussen
3 Dennis Mike N. Christensen
4 Nicole-Nadine Duschner
5 Lise Kirkensgaard Hansen
6 Sarah Hasseriis
7 Brian Tollak Henriksen
8 Trine Husum
9 Maria Kornum
10 Anne Brøns Kruse
11 Gertrud Lauridsen
12 Tine Brandt Lyngsø
13 Louise Strjm Madsen
14 Catrine Mertz
15 Mikkel Engbo Mikkelsen
16 Anja Therkelsen Mohr
17 Toke Jens Møller
18 Mette Stendrup Olesen
19 Mona Pedersen
20 Mette Juul Petersen
21 Dorthe Gravgaard Rytter
22 Jette Steenskov
23 Jonas Lentz Wildt
24 Nung Wong-Aiy

Skræddergyden 40, Skjød 8450 Hammel
86960160
H.C.Andersens Vej 78, Selling, 8370 Hadsten 86914407
Engparken 10
8370 Hadsten
86981335
Rypevej 5
8450 Hammel
86963362
Valmuevej 2 A
8382 Hinnerup
86987645
Nørreskovvej 271
8382 Hinnerup
86988543
Ramsøvej 2
8382 Hinnerup
86986696
Rypevej 4
8450 Hammel
86961370
Møllevangen 34
8382 Hinnerup
86987875
Søndermarken 135, Søften 8382 Hinnerup
86911924
Spovevej 14
8382 Hinnerup
86988292
Nørregade 68
8382 Hinnerup
86988030
Glentevej 11, Hadbjerg
8370 Hadsten
86914134
Rådyrvej 13, Søften
8382 Hinnerup
86987545
Falkevænget 34
8370 Hadsten
86914009
Tåsingevej 91
8370 Hadsten
86914058
Væthvej 18
8870 Langå
86461920
Egevænget 4
8382 Hinnerup
86988464
Nørrevangen 45
8382 Hinnerup
86987753
Møllevangen 53
8450 Hammel
86963582
Rampes Møllevej 25
8450 Hammel
86962375
Voldum-Rud Vej 128, Nielstrup, 8370 Hadsten 86491535
Helgesvej 12
8370 Hadsten
86982684
Rønvangen 138
8382 Hinnerup
86911274
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3. c
1 Pernille Holm Andersen
2 Bibi Bilstrup
3 Bodil With Breinholt
4 Anita Christensen
5 Mette Juel Christensen
6 Marie Holmegaard
7 Simone Meiner Huus
8 Trine Jensen
9 Vibeke Juul-Dam
10 Jesper Kay
11 Louise Rechnitzer Lauridsen
12 Per Møller Leth
13 Kathrine Olufsen
14 Annette Vinther Pedersen
15 Line Rasmussen
16 Andreas Ross
17 Marie Rønde
18 Trine Engdal Skaarup
19 Lene Skovsen
20 Anne Homshøj Thomsen
21 Maj Yde Vestergaard

Haraldslundvej 5, Grundfør 8382 Hinnerup
Kirkevej 18
8370 Hadsten
Storegade 44
8382 Hinnerup
Grøntoften 12, Søften
8382 Hinnerup
Vegavej 15
8370 Hadsten
Savværksvej 1 A
8370 Hadsten
Islandsvej 38
8370 Hadsten
Postvej 21 A, Foldby
8382 Hinnerup
Ellemosevej 31, 2B
8370 Hadsten
Møllevangen 87
8450 Hammel
Rådyrvej 9, Søften
8382 Hinnerup
Birkevej 7
8450 Hammel
Væthvej 22
8870 Langå
Østervænget 50, Voldum
8370 Hadsten
Hammelvej 51, Lyngå
8370 Hadsten
Overdrevet 21
8382 Hinnerup
Bakkevej 2
8870 Langå
Tjørnevej 4
8382 Hinnerup
Vibevej 12
8870 Langå
Tinningvej 14, Foldby
8382 Hinnerup
Lerbjergvej 34, Lerbjerg
8370 Hadsten
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86988524
0
86985417
86987093
86983350
86980582
89606156
86988045
86983146
86963448
86985427
86963857
86462646
86491294
86980368
86911459
86461074
86911175
86461801
86986376
86983449

3. X
1 Mikael Bo Andersen
2 Sune Lykke Bach
3 Hanne Bech
4 Kim Ilsø Boeriis
5 Camilla Vinnie Degn
6 Rikke Eistrøm
7 Flemming Elgaard
8 Signe Elkjær
9 Jacob Engsig
10 Casper Friis
11 Ole Groth
12 Astrid Halling Henriksen
13 Ulrik Jakobsen
14 Anne Louise Johannessen
15 Tina Vinther Kjær
16 Sanne Rosell Laursen
17 Marie Louise Madsen
18 Jakob Gregers Majcher
19 Trine Førby Middelboe
20 Allan Kondrup Mortensen
21 Anders Bøgh Mortensen
22 Signe Kildall Nielsen
23 Frederik Svenning Simonsen
24 Morten Kirk Sondergaard
25 Rasmus Sondergaard
26 Peter Christian Ostergaard

Norgesvej 73
8370 Hadsten
Violvej 10
8370 Hadsten
Vadstedvej 180, Svenstrup 8450 Hammel
Randersvej 36
8870 Langå
Plutovej 6 C
8370 Hadsten
Engparken 46
8370 Hadsten
Kildevangen 7
8382 Hinnerup
Hindhøjen 114
8382 Hinnerup
Lindkjærvej 52, Vissing
8370 Hadsten
Rønvangen 194
8382 Hinnerup
Rønvangen 84
8382 Hinnerup
Oddervej 5
8370 Hadsten
Anbækvej 35 A
8450 Hammel
Tranevej 61
8382 Hinnerup
Engvej 3
8382 Hinnerup
Norgesvej 68
8370 Hadsten
Islandsvej 26
8370Hadsten
H.C.Andersens Vej 4, Selling, 8370 Hadsten
Sølundsvej 2, Vivild
8370 Hadsten
Tinghøjvej 6
8370 Hadsten
Norgesvej 70
8370 Hadsten
Svinget 13
8382 Hinnerup
Vestervangen 6
8370 Hadsten
Fasanvej 12
8382 Hinnerup
Tybjergvej 32
8382 Hinnerup
Vesselbjergvej 20
8370Hadsten
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86981999
86980971
86963271
86461869
86915238
86980903
86912130
86988291
86982017
86986520
86912270
86980365
86961460
86987460
86988257
86982407
86983484
86914664
86982486
86981959
86980680
20433986
86981105
86912049
86988197
86983840

3. y
8382 Hinnerup
Rønvangen 124
1 Morten Bang
8370 Hadsten
2 Anna Maria Boddum-AndersenVesterskowej 41
St. St. Blichersvej 12, Selling, 8370 Hadsten
3 Mikkel Beierholm Borgen
8450 Hammel
Borgergade 33, Sall
4 Rasmus Christensen
8370 Hadsten
5 Thorkild Meinhardt Christensen Enghaven 48
8450 Hammel
6 Jesper Vinther Hyltoft Clausen Gl.Randersvej 67
Villungsvej 28, Houlbjerg 8870 Langå
7 Torsten Land Daugaard
8382 Hinnerup
Vestergade 94
8 Michael Brix Hesselager
8382 Hinnerup
Vittenvej 16, Haldum
9 Jakob Engelbrecht Jensen
8382 Hinnerup
Ananasvej 16, Søften
10 Camilla Jørgensen
Klapskovvej 28, Tinning 8382 Hinnerup
II Laura Møller-Nielsen
8450 Hammel
Landsbækvej 94
12 Nette Møller-Nielsen
B.S.Ingemanns Vej 10, Selling, 8370 Hadsten
13 Heidi Nielsen
8450 Hammel
Solbakken 44
14 Karen Skærbæk Nielsen
8382 Hinnerup
Kløvervej 7
15 Louisa Steen Nielsen
8382 Hinnerup
Rønvangen 73
16 Lasse Kåre Olsen
8370 Hadsten
Kløvermarksvej 4
17 Ole Quorning
8370 Hadsten
Plutovej 33
18 Anne-Mette Rasmussen
8382 Hinnerup
Overdrevet 10
19 Ditte Raun
8370 Hadsten
Ellemosevej 41
20 Anders-Peder Sigaard
8382 Hinnerup
Tinningvej 43, Tinning
21 Terese Skov
8382 Hinnerup
Byvænget 4, Grundfør
22 Dorthe Hove Sørensen
8382 Hinnerup
Spovevej 12
23 Astrid Høeg Tuborgh
8870 Langå
Godset 2
24 Janus Valsted
8370 Hadsten
Ellemosevej 31, B7
25 Morten Riber Zeuthen
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86911391
86980422
86914466
86963630
86983179
86969659
86964413
86986186
86986433
86986339
86986582
86960260
86914596
86961106
86911281
86911748
86982218
86983235
86911284
86981658
86985490
86985730
86985291
86462333
86983196

3. z
1 Joan Bak Ahier
Siøvej 12
8370 Hadsten
2 Ann-Birgitte Andersen
Pannerupvej 2
8380 Trige
3 Camilla Terese Staack AndersenStoregade 28
8382 Hinnerup
4 Michael Søby Andersen
Søvej 46
8870 Langå
5 Heidi Agerholm Balle
Howej 1 A
8370 Hadsten
6 Line Brøndum
Hjaltesvej 26
8370 Hadsten
7 Jesper Linddahl Christensen
Lynghøjvej 5, Haldum
8382 Hinnerup
8 Dorte Degn
Møllevænget 12, Voldum 8370 Hadsten
9 Jette Ginge
Marsvej 4
8370 Hadsten
10 Rasmus Abildgaard Holten
Båstrupvej 7, Foldby
8382 Hinnerup
11 Morten Bisgaard Kristensen
Ringshøj 30
8382 Hinnerup
12 Marlene Thordal Larsen
Stjerneparken 16, Søften 8382 Hinnerup
13 Anders Tranberg Lund
B.S.Ingemanns Vej 2, Selling, 8370 Hadsten
14 Jens Høy Mortensen
Jupitervej 12
8370 Hadsten
15 Louise Grant Nielsen
Lærkevej 18
8382 Hinnerup
Postvej 84, Foldby
16 Mikael Braad Nielsen
8382 Hinnerup
17 Tue Brems Olesen
Nørreriisvej 3, Norring
8382 Hinnerup
18 Niels Peter Rønholt Pedersen Spovevej 7
8382 Hinnerup
19 Allan Petersen
Ananasvej 5, Søften
8382 Hinnerup
20 Anne Møller Petersen
Holmelundsvej 23, Søften 8382 Hinnerup
21 Søren Juhl Rasmussen
Mejlbyvej 22 A, Røved
8370 Hadsten
22 Morten Skriver
Nøragervej 1, Foldby
8382 Hinnerup
23 Rasmus Berg Smidt
Marsvej 7
8370 Hadsten
24 Lene Thorsen
Dr.Larsens Vej 28
8370 Hadsten
25 Jonas Tranberg
Egevænget 49
8382 Hinnerup
26 Mads Trangbæk
Tåstrupvej 9, Selling
8370 Hadsten
27 Kristian Schaldemose Troelsen Th.Nielsensvej 30, Søften 8382 Hinnerup
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86914130
86230315
86987369
86462442
86981909
86982682
86986435
86491405
86982072
86988431
86911565
86987933
86914619
86980442
86987383
86986066
86988113
86985045
86987207
86988640
86989026
86987872
86982453
86982067
86987802
86914320
86985670

2. p
1 Rune Buch Andersen
2 Rene Skov Carlsen
3 Thomas Kjær Christensen
4 Hans Henrik Christiansen
5 Julie Balslev Clausen
6 Henriette Frederiksen
7 Mads Gravgaard
8 Kirsten Krogh Hansen
9 Malene Ibsen
10 Gitte Johannesen
11 Heidi Quottrup Jørgensen
12 Jens Vilstrup Bang Mikkelsen
13 Mette Rasmussen
14 Helle Svenstrup
15 Mette Søgaard
16 Jannie Sørensen
17 Line Thorup Vendelbo

Stjerneparken 31
Rensdyrvej 30
Holme Parkvej 258
Solsortevej 12
Engparken 32
Ellemosevej 33, C4
Jupitervej 22
Hovhedevej 37
Holmevej 9, 0. Bjerregrav
Vegavej 20
Hammelvej 235
Jupitervej 7
Nedergårdsvej 42, Skejby
Drosselvej 9
Kløvermarksvej 31
Ruholmsvej 9
Malerkrogen 10
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8382 Hinnerup
8382 Hinnerup
8270 Højbjerg
8450 Hammel
8370 Hadsten
8370 Hadsten
8370 Hadsten
8370 Hadsten
8900 Randers
8370 Hadsten
8870 Langå
8370 Hadsten
8200 Århus N
8450 Hammel
8370 Hadsten
8382 Hinnerup
8450Hammel

86988326
86911374
86279071
86962149
86983006
86983143
86983417
86981753
86454426
20480492
86964408
86915291
20258322
86963058
86982423
86910907
86963811

SA Stig Præst Andersen
Fysik/kemi/matematik/naturfag

RB Ruth Damsgård Bluhm
Kemi/fysik/studievejleder

MB Mathilde Bang
Biologi/studievejleder

EB Else Holm Behnk
Drama

TB Tove Birgitte Johannessen Barrett
Musik/billedkunst

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

JE Jette Ekj ætPsykologi

KC Kirsten Lundtoft Christensen
Tysk/fransk

BE Bert Rainer Ernst
Historie/tysk

JC Jørgen Christiansen
Samf./historie/rektor

CE Claus Henrik Estrup
Historie/idræt
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PF Poul Frandsen
Samf./historie/studievejleder

BH Bente Tjerrild Hansen
Biologi

KF Klaus Rød Frederiksen
Billedkunst/dansk

CamillaSkytte Hansen
Kemi/Matematik

JH Jan Hesselvig Hagelskjær
Matematik/fysik/kemi

MH Mogens Hertoft
Dansk/idræt/læsepædagog
52

AJ Alice Marianne Jacobsen
Tysk/idræt

LJ Lone Janderup
Fransk/latin/spansk

BJ Bente Jacobsen
Matematik/fysik

PV Preben Veber Jensen
Biologi/geografi

KJ Kirsten Wellner Jensen
Latin/oldtidskundskab

WJ Willy Johnsen
Mat./fy s./naturfag/datave j 1.
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Jø Preben Overgaard Jørgensen
Fransk/spansk

KK Karin Esmann Knudsen
Dansk/musik/drama

CK Charlotte Kastberg
Dansk

LK Lise-Lotte Kring
Engelsk/billedkunst/design

HK Helge Knudsen
Historie/tysk

AK Annelise Kristensen
Engelsk/spansk
54

LS Leif Søgaard Kristensen
Tysk/dansk

BL Bente Langagergaard
Musik/dansk

SK Søren Kronvang
Ty sk/dansk/bi bl iotekar

LB Lars Bluhme Larsen
Historie/engelsk/inspektor

KH Karen Kruse-Hansen
Dansk/historie

PL Peter Lindhardt
Kemi/fysik
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HL Hanne Hautorp Lund
Fysik/matematik

HM Hans Jørgen Madsen
Biologi/geografi

KL Kirsten Løvschal
Fransk/idræt

NM Niels Just Mikkelsen
Fy s i k/mate matik/n atu rfag

BM Bente Rose Madsen
Matematik/datalogi/datavejl.

SM Svend Møller
Historie/geografi/inspektor
56

AN Axel Agesen Nielsen
Dansk/historie/inspektor

MP Marianne Giørtz Pedersen
Matematik

Fysik/naturfag/tek. fag/matematik

AR Annette Wigant Rousing
Engelsk/dansk

KN Karen Marie Nielsen
Historie/idræt

PR Poul Mikael Rønnenfelt
Musik/dansk
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OS Ole Schmidt
Fysik/matematik/idræt

ET Ellen Johanne Tandrup
Religion/dansk

RS Steen Rosendal Steiniche
Engelsk/dansk

PT Poul Tang
Geo./samf./erhvervsøk.

HS Hanne Søderberg
Dansk/idræt

BT Bente Hougaard Tinten
Engelsk/religion
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KT Kenneth Kristensen Tollund
Fysik/naturfag/matematik/inspektor

Wi Merete Wiberg
Musik/filosofi

CW Christian Warming
Historie/samfundsfag

AW Anette Wickings
Engelsk/oldtidskundskab

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

MM Marianne Mark
Sekretær
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KS Karen Skals
Sekretær

Th Susanne Thøgersen
Sekretær

60

PP Poul Erik Poulsen
Pedel

BS Britta Sønnichsen
Køkkenhjælp

HT Henning Førby Thomsen
Pedelmedhjælp

Else Marie Jakobsen
Rengøringsleder

ES Elina Schmidt
Kantineleder
61

Adresseliste: Lærere
SA

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

98-544098

MB

Mathilde Bang
Riisvangsalle 27 B, 8200 Århus N

adjunkt

86-101107

TB

Tove Birgitte Johannessen Barrett
Falkevej 6, 8210 Århus V

adjunkt

86-103535

EB

Else Holme Behnk
Bissensgade 11, st.tv., 8000 Århus C

vikar

86-128525

RB

Ruth Damsgård Bluhm
Vibevænget 4, Herskind, 8464 Galten

lektor

86-954407

AB

Anders Sørensen Brok
Ringshøj 16, 8382 Hinnerup

lektor

86-986712

BC

Jeppe Bo Christensen
Hjaltesvej 24, 8370 Hadsten

adjunkt

86-915213

KC

Kirsten Lundtoft Christensen
Christiansminde 11, 8541 Skødstrup

adjunkt

86-993786

JC

Jørgen Christiansen
Skovbrynet 32, 8000 Århus C

rektor

86-110338

JE

Jette Elkjær
Tjørnegade 5, 8200 Århus N

adjunkt

86-108343

BE

Bert Rainer Emst
Solbakken 13, 8240 Risskov

adjunkt

86-178271

CE

Claus Henrik Estrup
Vestre Ringvej 9, 8850 Bjerringbro

adjunkt

86-684905

PF

Poul Frandsen
Solbakken 22, 8240 Risskov

lektor

86-173638
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KF

Klaus Rød Frederiksen
Wilstersgade 18, 1„ 8000 Århus C

adjunkt

86-123739

JH

Jan Hesselvig Hagelskjær
Skæring Skolevej 261,8250 Egå

lektor

86-225910

BH

Bente Tjerrild Hansen
Kildehøjen 160, 8240 Risskov

årsvikar

86-210210

CS

Camilla Skytte Hansen
årsvikar
Gyldenløvesgade 5, 3. tv., 8200 Århus N

86-108604

MH

Mogens Hertoft
Hroarsvej 4, 8370 Hadsten

lektor

86-981858

AJ

Alice Marianne Jacobsen
Solsortevej 16, 8210 Århus V

adjunkt

86-158792

B.I

Bente Jakobsen
Birkevej 10, 8370 Hadsten

adjunkt

86-915658

KJ

Kirsten Wellner Jensen
Jens Munksvej 24, 8200 Århus N

årsvikar

86-579202

LJ

lektor
Lone Janderup Jensen
Christiansgade 29, III th., 8000 Århus C

86-202017

PV

Preben Veber Jensen
Cort Adelersgade 10, 8200 Århus N

lektor

86-101211

WJ

Willy Johnsen
Elmsager 21,8240 Risskov

lektor

86-217886

Jø

Preben Overgaard Jørgensen
Overdrevet 20, 8382 Hinnerup

lektor

86-911120

CK

Charlotte Kastberg
Rørtvej 34 B. 8300 Odder

års vi kar

86-540541

HK

Helge Knudsen
Byagervej 60 B, 8330 Beder

adjunkt

86-936780
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LK

Lise-Lotte Kring
Vibevej 6, 8240 Risskov

lektor

86-178808

AK

Annelise Kristensen
Ndr. Strandvej 54, 8240 Risskov

adjunkt

86-176340

LS

Leif Søgaard Kristensen
Holmkærvej 38, 8380 Trige

adjunkt

86-230547

SK

Søren Kronvang
Præstehaven 39, 8210 Århus V

adjunkt

86-154403

KH

Karen Kruse-Hansen
Norges Alle 23, 8200 Århus N

lektor

86-102014

BL

Bente Langagergaard
Klitrosevej 11, 8200 Århus N

lektor

86-166526

LB

Lars Bluhme Larsen
Overdrevet 16, 8382 Hinnerup

lektor

86-911447

PL

Peter Lindhardt
Anemonevej 1, 8370 Hadsten

adjunkt

86-983262

HH

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

adjunkt

86-983944

KL

Kirsten Løvschal
Engvej 19 B, 8370 Hadsten

lektor

86-980798

BM

Bente Rose Madsen
Baldrianvej 39, 8240 Risskov

adjunkt

86-177930

HM

Hans Jørgen Madsen
Islandsvej 26, 8370 Hadsten

lektor

86-983484

NM

Niels Just Mikkelsen
Jægervej 50, 8450 Hammel

lektor

86-961439

SM

Svend Møller
Havrevej 24, 8464 Galten

lektor

86-946257
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AN

lektor
Axel Agesen Nielsen
Jernaldervej 40, Søften, 8382 Hinnerup

86-912082

DN

Dennis Nielsen
Lilleåvænget 1, 8370 Hadsten

adjunkt

86-980447

MP

Marianne Giørtz Pedersen
Flintebakken 146 B, 8240 Risskov

årsvikar

86-219158

AR

Annette Wigant Rousing
Maden 8, 8210 Århus V

lektor

86-150047

PR

Poul Mikael Rønnenfelt
Lollandsgade 36, 8000 Århus C

adjunkt

86-195241

OS

Ole Schmidt
Ellemarksvej 9, 8000 Århus C

adjunkt

86-117627

RS

adjunkt
Steen Rosendal Steiniche
Rosenkrantzgade 116 1., 8000 Århus C

86-192396

HS

Hanne Søderberg
Faistersgade 6, 2.tv., 8000 Århus C

lektor

86-181620

ET

Ellen-Johanne Tandrup
Baunehøjvej 4, 8370 Hadsten

lektor

86-914445

PT

Poul Tang
Overdrevet 22, 8382 Hinnerup

lektor

86-912440

BT

Bente Hougaard Tinten
Parkvej 3, 8900 Randers

adjunkt

86-405876

KT

Kenneth Kristensen Tollund
Havagervej 12, Skæring, 8250 Egå

lektor

86-227355

CW

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

adjunkt

86-199762

lektor

86-130062

MW Mette Elisabeth Weisberg
Sønder Alle 5, 8000 Århus C
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Wi

Merete Wiberg
Tomhøj vej 91, Stautrup, 8260 Viby J

årsvikar

86-289620

AW

Anette Wickings
Pilevej 5, 8370 Hadsten

lektor

86-982202

KONTORET
MM Mark, Marianne
sekretær
Skov vangs vej 10
8370 Hadsten

86-981700

KS

Skals, Karen
sekretær
Lyrevej 9
8900 Randers

86-410081

Th

Susanne Thøgersen
sekretær
Siøvej 61
8370 Hadsten

86-914708

PEDELLER
PP

Poulsen, Poul Erik
pedel
Ellemosevej 30
8370 Hadsten

86-981975

HT

Thomsen, Henning Førby
pedelmedhjælp
Sølundsvej 2
8370 Hadsten

86-982486
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KANTINEN
ES

Schmidt, Elina
Ådalen 13
Selling
8370 Hadsten

86-914764

BS

Britta Sønnichsen
Bøgehaven 5
8370 Hadsten

86-982171

RENGØRING
EJ

Jakobsen, Else Marie
Mars vej 11
8370 Hadsten

86-981747

Maja Jensen
Birkevej 4
8370 Hadsten

86-980681

Jonna Madsen
Hj altes vej 25
8370 Hadsten

86-983410

Tove Sørensen
Siøvej 1
8370 Hadsten

86-914510

Jonna Dradrach
Vermundsvej 60
8370 Hadsten

86-981881

Anne Marie Fisker Sørensen
Dr. Larsensvej 20
8370 Hadsten

86-915148

Inge Sørensen (vikar)
Ægirsvej 8
8370 Hadsten
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ELEVMEDHJÆLP
Kantinen:
Pæd. værk.:

Bogkælder:
Bibliotek:
Lys/lydmedhjælp:

Line Jaritz-Nielsen - Michael Bo Andersen
Birgit Fink Pedersen - Rebecca Fischer Lassen
Marie Louise Madsen - Trine F Middelboe Pernille F. Middelboe
Marie Louise Madsen - Trine F. Middelboe Pernille F. Middelboe Anne Hornshøj Thomsen - Birthe R. Hougaard
Jacob Engelbrecht Jensen
Jesper Hyltoft Clausen

BIBLIOTEKAR
Inge Møller-Nielsen
Klapskovvej 28
8382 Hinnerup
Telf. 86986582 priv., (bibi. 86980253)
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B - Bibliotek

L - Lærerværelse
S - Studievejledning
M - Musik
F - Formning (under musik)

Grundplan

Danmarks Pædagogiske Bibliotek
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