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KÆRE NYE ELEV PA AMTSGYMNASIET I HADSTEN.
Du bydes hermed velkommen til din nye arbejdsplads. Gymnasiet er
det uddannelsestilbud til de 16-19-årige,

som i sit indhold lægger

mest vægt på det teoretiske stof. Formålet med uddannelsen er dob
belt: dels studieforberedende og dels almendannende. Kort sagt byder

jeg dig velkommen til en ungdomsuddannelse, hvis sigte er både at

forberede dig til en videreuddannelse inden for erhvervslivet og anden
fortsat uddannelse,

samt at styrke dine muligheder på andre områder

i din senere tilværelse,

således at du alt i alt vil kunne se tilbage

på Amtsgymnasiet i Hadsten og dine tre år her med glæde.

Det at begynde på en ny skole er altid spændende. Du får nye kamme

rater, nye lærere og en række nye fag. For at gøre skolestarten let
tere, har lærerne og nogle af de ældre elever lavet et særligt pro

gram for den første uge. Du vil d.

13. august få nærmere besked om

denne "Introduktionsuge's" indhold. Du opfordres iøvrigt til at læse
dette årsskrift igennem, før du møder. Du vil på forhånd kunne orien

tere dig om, hvilke aktiviteter, der er på skolen, hvordan lærerne

ser ud, hvem der bestemmer hvad, hvordan du skal finde rundt i byg

ningerne O.S.V., men husk at spørge, hvis du er i tvivl om noget.

Når det bliver hverdag, vil du tilbringe størstedelen af din tid i
klassen. Du har direkte indflydelse på, hvordan de tre år kommer til

at forløbe med dine nye klassekammerater, og jeg håber, at du vil
modtage denne udfordring på en positiv måde, så I alle får mest muligt,

både socialt og fagligt, ud af den tid,

I skal tilbringe sammen.

Endelig ligger der en helt speciel udfordring i, at vi stadig er et

nyt gymnasium, hvor mange ting endnu ligger i støbeskeen. Som elev

er du i samarbejde med administrationen og lærerne også med til at
præge de traditioner, som i mange år fremover vil være gældende på

Amtsgymnasiet i Hadsten

Jørgen Christiansen

rektor.
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VELKOMMEN

Kære 1 . g 'ere !

Elevrådet har nu eksisteret i 3 år. Det betyder, at første hold
3. g'ere forlader os, og da de har efterladt mange opgaver, som

de på trods af deres flittighed ikke har fået lavet, får vi brug
for mange friske kræfter, altså DINE kræfter. Elevrådet er det
organ, hvor DU kan få gennemført ændringer og komme med forslag
til aktiviteter.

For at vi får så mange aktiviteter og så stor indflydelse, som

muligt, er det vigtigt, at I støtter elevrådet og selv er aktive.
For som I nok har bemærket begynder undervisningsministerens

"sparekniv" at skære dybere og dybere. Sidst med "Amtsovertagel

sen" og før det med "Rexona-cirkulæret" .

Da vi er et så nyt gymnasium, som vi er, har vi ikke skabt et rig
tigt "gymnasiemiljø" endnu, så det er meget op til jer at skabe

"stemning" på gymnasiet, ikke blot fagligt set. Selv om der na
turligvis er store forskelle på eleverne rent politisk, har vi i

de forløbne år vist, at man sagtens kan samarbjede tværpolitisk.
Det bliver også din opgave at sørge for at gymnasiet bliver

"afpolitiseret",

så vi undgår at kræfterne spildes på ødelæggende

skænderier og at der i stedet føres konstruktive diskussioner.

Det her lyder nok for dig som en ordentlig gang fornemme ord uden særlig indhold, men det der egentlig står er: Vær med til at
gøre det rart at gå på gymnasiet 1

Skab dig selv og os andre en

gymnasietid, der er andet og mere end bare lektier og kedelige

timer.

Hej elevrådet

PS: Når I kommer om onsdagen får I udleveret en større stak bøger,

så husk at tage poser med til at have dem i.
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DE NYE BYGNINGER.
I Århus amtskommunes gymnasieplan fra 1978 blev en række alterna

tive muligheder for decentral placering af nye gymnasier i amtet
lagt frem til vurdering. De fleste alternativer pegede på et gym
nasium i Hadsten. Alligevel blev det ikke en fødsel helt uden kom

plikationer .

Den økonomiske stramning var begyndt, og det "planlagte" gymnasium
måtte igennem en dyster prioriteringskonference,

som amtsrådet af

holdt i Randers i januar 1981. Undervisningsministeriet var i star

ten også noget tilbageholdende. Oprindelig var der regnet med et
4-5 spors gymnasium, men da ministeriets godkendelse endelig dukke

de op,

skulle det være med 6 spor.

I Hadsten kommune havde man ikke de samme betænkeligheder. Naturlig

vis skulle "skolernes by" også have et gymnasium. I god tid havde

kommunen i sin planlægning sørget for, at en dejlig æblehave var

blevet udlagt til dette formål samt til en eventuel handelsskole

og udvidelse af Den jydske Haandværkerskole. Erhvervsuddannelserne
har hele tiden været i focus i Hadsten.

Da amtsrådet d. 5. maj 1981 besluttede sig for at udskrive en totalenterprisekonkurrence om opførelse af gymnasiet, var det derfor
naturligt samtidig at udbede sig et dispositionsforslag til ud

nyttelse af den resterende del af arealet til de andre skolefor

mål. Tanken hermed var at berede vejen for en løsning, der åbnede
muligheder for, at de forskellige skoleformer både kunne være fæl
les om visse ting, herunder lokaliteter, og være sig selv.

Det var en enig dommerkomité, der - alle forhold taget i betragt-

ning-d. 9. oktober 1981 gik ind for det projekt, som i dag står

færdigt.

Til de indsendte planer og tegninger for dette projekt gjorde
dommerne i deres betænkning bl.a. disse bemærkninger:

"Den viste løsning er smukt gennemarbejdet",
"Bygningerne er smukke og velproportionerede",
"De valgte materialer er robuste",

"Forslagets landskabelige indhold - med grønningen orienteret mod
fredshaven - er af høj kvalitet".
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Efter at vi fra det ænkte nu er nået til det gjorte, kan det kon

stateres, at dommernes præmisser var rigtige.

Kun enkelte ændringer er foretaget undervejs. Her skal nævnes, at

projektets tag i eternit blev erstattet med røde teglsten. Det var
med følelse, arkitekt Mogens Chr. Sørensen argumenterede for disse
teglsten med henvisning til Hadsten som "de røde tages by".

Byggeriets hovedtal fordeler sig således:
Grundanskaffelse

1 .252.500 kr

Grundudgifter

2.825.200 kr

Bygningsarbejder og projekteringsomkostninger

31 .828.900 kr

4.046.400 kr

Inventar - fast og løst

903.800 kr

Vinterbyggeri

1 .228.700 kr

Øvrige omkostninger

42.085.500 kr

Ialt
Etageareal 6.794 m2.

Jeg vil ønske skolens elever og personale held og lykke med op

bygningen af gymnasiet i de nye bygninger. Samtidig vil jeg ud
trykke håb om, at gymnasiet vil falde godt ind i miljøet i skoler'
nes by - Hadsten.

Med venlig hilsen
Inger Mikkelsen
formand for undervisnings- og kulturudvalget.
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BYGGERIET - INDVIELSEN.
Tilsynet med og ansvaret for byggeriet var lagt i hænderne på

et byggeudvalg med følgende sammensætning:

Inger Mikkelsen, Galten, formand
Erik Dam Knudsen, Århus
Frede Bakkær, Them

Tage Jensen,

Silkeborg

Bente Nielsen, Silkeborg, der under sin orlov blev afløst af
Lars Lyngsdal, Århus
Søren Aagaard, Odder, der efter sin død blev afløst af
Lene Gammelgaard, Århus.
Udvalgets sekretær:

Herluf Rasmussen, amtsskoledirektør

Derudover havde skolen tre pladser i byggeudvalget som tilforord
nede. Det var Niels Bjerg Kristiansen, elev,

Anders S. Brok, adjunkt

og Jørgen Christiansen, rektor. Vi mødte i udvalget stor lydhørhed
for vores forslag til ændringer undervejs, f. eks. blev beslutningen
om valg af skoleborde og stole lagt ud til elevernes afgørelse,
hvorefter en afstemning afgjorde sagen. De enkelte faggrupper blev

hørt vedr.

indretningen af speciallokaler, auditorium m.v. Det

foregik især på byggepladsmøder, hvor både arkitekten Mogens Chr.

Sørensen og totalentreprenørfirmaet C.G. Jensen viste sig imøde
kommende over for ændringsforslag.

Den 1. august 1983 flyttede vi ind i de nye bygninger og hyggede os

de første par måneder med håndværkere, der gjorde arbejdet færdigt.

Den 18. november 1983 blev skolen indviet officielt med amtsborg

mester Ib Frederiksen og undervisningsminister Bertel Haarder i
spidsen.

Skolens elever, personale og 200 gæster deltog i arrange

mentet. Der indledtes med elevindtog til sambarytmer.

Imellem de

officielle taler sang skolens kor et korværk om "Misa Criolla", der
imponerede de mange gæster. Den mindeværdige dag sluttede med fest

for elever og personale.
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FRA SKOLENS DAGBOG 1983/8A,
Sept. 83:

d.

1 .

d.

24.

d.

28.

2:

1.g på hyttetur.

- 30: 3b studietur til Frankrig.

3xyzS, 2yN og 2abS geografiekskursion til RømøHøjer.

Okt.

Nov .

Dec.

Jan.

Febr.

83:

83:

83:

84:

84:

Marts 84:

d.

5.

d.

5.

d.

11 .

Forældremøde - 1.g.

d.

14 .

Fællestime: Studieturen til Frankrig.

d.

26.

d.

4.

d.

10.

1.g. + 2.g. håndboldstævne.

d.

1 1 .

- 13: Korstævne i Odense.

d.

11 .

3xyzN ekskursion Århus Universitet.

d.

15.

Ragtime-koncert v. Bob Darch.

d.

18.

Indvielse.

d.

22.

- 25: Terminsprøve for 3.g.

d.

30.

3xyzS og 3abS teknologiekskursion, Århus.

d.

1 .

2x historieekskursion til GI. Estrup.

d.

4.

Åbent Hus.

d.

9.

Fællestime:

d.

14.

2aby musikekskursion-studieoptagelse.

d. 20.

Fællestime: Barokemsemblet "Subrosa".

9: 3z ekskursion til Kungsbacka.

Skolerådsmøde .

Fællestime: Den Jydske Opera:
Fællestime: Tom Mikkelsen:

"Flagermusen".

"Det tøvende Menneske"

"Nicaragua".

d.

4.

d.

11 .

- 14: 3y og 2b kulturel ekskursion til København.

d.

19.

Forældrekonsultation for 2.g. og 3.g.

d.

26.

Basketball-kamp mod Amtsgymnasiet i Paderup.

d.

30.

2xz musikekskursion-studieoptagelse.

d.

31 .

Forældrekonsultation for 1.g.

Fællestime: Firkantet valgmøde.

d.

1 .

2aby musikekskursion-studieoptagelse.

d.

4.

- 11:

d.

3.

- 10: 3mS samfundsfag-ekskursion til Ungarn.

2ax studierejse til Norge.

d.

5.

7: 3a

dansk/historie-ekskursion til København

d.

7.

9:

dansk/formning-ekskursion til København

d.

19.

d.

19.

-21:

d.

24.

Åbent Hus i forbindelse med Forårsugen.

d.

28.

Forårskoncert/Forårsudstilling.

2z

- 22: Terminsprøve for 3.g.
1a Og 1b geografi-ekskursion til Herning.
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April 84:

Maj

84:

d. 12.

d.

13.

d.

7.

d. 21 .

Juni

84:

Fællestime : Ungarns-ekskursionen.

Fællestime:

- 10:

"Les Misérables" i Hadsten Bio.

Skriftlig studentereksamen.

Mundtlig studentereksamen starter.

d.

22.

Skolerådsmøde.

d.

22.

Fællestime: Norges-studierejsen.

d.

22.

Skriftlige årsprøver for 1.g. + 2.g. starter.

d.

28.

Mundtlige årsprøver for 1.g. starter.

d.

29 .

Mundtlige årsprøver for 2.g.

d.

22.

Årsafslutning.

11
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STUDIEREJSER OG EKSKURSIONER
STUDIETUR - BUDAPEST, UNGARN.

Lørdag formiddag, den 03.03.84, tog 3xyzS afsted fra gymnasiet med
destinationen: O'buda, Budapest, Ungarn. Turen havde længe været
planlagt, og klassen havde i tilknytning hertil lavet specialer om

Ungarske/Østeuropæiske forhold.

Bussen var proppet med os, en klasse fra Randers, en ungarnstude-

rende, 4 journalister, 2 chauffører, 2 lærere, mad, drikke, tør og
KATHELIN FAIRSTEIN.

Kathelin var på en måde den røde tråd gennem hele projektet. Hun

er udvandret fra Ungarn, og har derfor en hel del kontakter dernede,
så vi fik mulighed for, at se landet fra en lidt anden vinkel end det

normalt er turister undt, og det officielle Ungarn bryder sig om.

Da vi kom frem - efter knap 30 timer - blev vi privat indkvarteret,
og fik på den måde en ny måde at se på bureaukrati og arbejdseffek

tivitet på (!!!!!!), strålende eksemplificeret ved vores guide.

Blandt de mange arrangementer kan nævnes: Folkloreaften, besøg på
gymnasium, besøg på et af universiteternes germanske institut, be

søg på et landbrugskollektiv, turistsightseeing

(med guiden!),

diskussion med journalister om de politisk/økonomiske forhold og

strukturer.

Et alsidigt sammensat program (vi havde jo også stort set selv la
vet det)

der gav et godt fagligt og socialt udbytte. Endvidere kan

de fleste snakke med om et vældigt kaloriemæssigt udbytte, da pri
serne

(inkl. restaurant)

var ca 1/5 af priserne herhjemme.

3xyzS

STUDIEREJSE TIL FRANKRIG

I efteråret 1983

(24.09 - 01.10)

rejste 3b sammen Karin Esmann og

undertegnede på studietur til Bourgogne.

Studierejsen, som havde

været planlagt allerede fra slutningen af 1g, indgik i et emne af

10 ugers varighed med titlen:

"Bourgogne - en egn af Frankrig",
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hvor vi specielt koncentrerede os om kommunal administration,

skolevæsen og vindyrkning/vinproduktion.

Vores udgangspunkt var en typisk, fransk landsby, Bligny - sur -

Ouche, der med sine godt 700 indbyggere gav os mulighed for at føl

ge undervisningen på folkeskoleniveau og interviewe skoleinspektø 

ren, som samtidig var borgmester, dels om skolevæsnet, dels om kom
munal administration.

Vi var under hele opholdet indkvarteret på den lokale kro, et tid
ligere kloster, hvor vi i løbet af de 5 aftner havde rig lijlighed

til også at studere det franske køkken.

Kendskabet til skolesystemet blev udbygget gennem besøg dels på det
almindelige gymnasium, dels på det specialiserede vingymnasium,

"lycée viticole", begge i Beaune. Vi fortsatte de flg. dage med be
søg hos forskellige vinbønder og en bødker og - turens højdepunkt aktiv deltagelse i vinhøsten, som var i fuld gang på dette tidspunkt,

i 25

varme.

Efter hjemkomsten bearbejdede de enkelte grupper det indsamlede ma

teriale: interviews, hvoraf størstedelen var optaget på bånd, og
lysbilleder: produktet blev 5 skriftlige rapporter inden for grup

pernes respektive ansvarsområder samt en fællestime, hvor der blev

vist lysbilleder fra turen.

Alt i alt en udbytterig tur, der styrkede det i forvejen gode kam
meratskab i klassen, samtidig med at der rent sprogligt skete sto

re fremskridt - ikke mindst på grund af den utrolige åbenhed og
gæstfrihed vi oplevede.

Lone Janderup Jensen

KLIP FRA STUDIETUR TIL NORGE I FEBRUAR MED 2ax. Kirsten, Anders og

Lotte

Før turen: Fra midten af november

'83 til jul brugte vi gymnastik

timerne til at opgygge vores skifærdighed og styrke vores kondition.
Det foregik i hallen, hvor vi skulle race afsted rundt på en redskabs
bane. Et program, hvor vi skulle løbe 7 x 1| min + 20 sek.

imellem

hver runde som vi blev bedre, skulle programmet øges med 1 omgang.
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Efter jul gik det anderledes for sig. Fra nytår

'84 til afrejsedagen

d. 04.02.84 skulle vi igennem en intervaltræning og noget teori. De
dage, hvor der var mulighed for en lille rask skitur, tog vi hver

især ski med og brugte gymnastiktimerne, til at øve os i praktisk
skiteknik. Det blev til en tur i skoven

(synd for skiene!)

og en

tur på boldbanerne.

Teorien indeholdt energi-/konditionsgivendeprocesser + musklernes
opbygning og virkemåde.

I ugen op til afrejsedagen havde vi en

hygge- spørgeaften hvor der blev vist skifilm og foretaget en

gruppeopdeling .

Vi skulle med toget kl.

14.25 fra Hadsten Station. Klokken 14.15

var stationsområdet oversvømmet af forventningsfulde 2ax-ere og
viverse familie og venner, der var mødt op for at vinke farvel.

Toget var der til tiden, og så tumlede vi ind med rygsække, kuf

ferter, tasker og ski. Togrejsen, der varede omkring 2i time, blev
brugt til læsning, spisning og andre meningsfulde sysler.

Ankomst til Oslo kl. 9.00. Herfra kørte med bus til Kvitåvatn

Fjellstoga, hvor vi ankom ca. kl.

14.00. Efter at vi havde fået

frokost, måtte vi selv disponere over resten af dagen. Langt de
fleste tog en tur ud på ski. Jeg løb den orange 5 km rute sammen
med Birgitte og Anni. Om aftenen hyggede man sig rundt omkring med

fællessang, snak osv.

Vejret var atter godt og efter den obligatoriske smøring af skiene

tog vi ud på en 5 km. tur I fjeldet omkring fjeldstuen var der la
vet en lang række ruter af forskellig længde og sværhedsgrad. Den

brune rute var den nemmeste, derefter kom dne orange, så den grønne

efterfulgt af den røde og den sværeste var den blå løjpe. Først på
eftermiddagen var vi på børneslalombakken for at øve plovbrems og
svingteknik.

Igen dannede Maj-Britt og jeg bagtrop, men som sædvanligt var det
bare hyggeligt, fordi vi løb i vores eget tempo, og havde tid til at

stoppe op, og indånde den rene, klare luft og nyde den storslåede
natur sammen med Lise-Lotte, som fulgtes med os. På sidste del af
ruten fulgte Kirsten også med, så vi havde en rigtig dejlig tur,
selvom vi var godt trætte, da vi endelig var kommet hjem. Efter

en lille lur gik vi i bad og sauna. Om aftenen hyggede vi os og
16

snakkede. Nogle gik tidligt i seng, andre blev oppe og dansede til
midnat.

Dagen var afsat til heldagstur, så vi startede kl.

9.30. Jeg var på

23 km turen. Det var en meget smuk tur. Vi gik oppe i bjergene over
trægrænsen, og det eneste man kunne se omkring sig var sne og bjerg

klipper. Efter 23 km turen tog vi en kop te, og herefter snuppede
nogle af os en ekstra tur

(den røde 6 km). Om aftenen havde vi igen

fest med københavnerne, da det var deres sidste aften på stedet.

Denne dag var til fri disposition for alle. Vi var 11 der lejede

slalomski for en dag. De 9 af os startede med at få instruktion i
2 timer. Resten af dagen kørte vi på slalomløjperne, og vi blev

faktisk ret gode til det alle sammen. Torsdag aften sad vi og hyg
gede os, og nogle fik også pakket lidt.

Rapport fra en langtur: Det gjorde godt med kiks og appelsiner.
Men efter pausen, hvor vanterne havde været af, var det svært at

få varmen i fingrene igen, især p.g.a. den kolde vind. Resten af
turen kom der bare den ene pragtfulde bakke efter den anden, og at

køre nedad

dem var virkelig hele den opslidende optur værd. Det

var især sjovt selv at lave sporet, og ekstra skægt når de garvede
fjeldførere tog sig en tur på hovedet i sneen, når de lavede tele
marksving i dyb sne. Men det var nu så få gange i forhold til de

gange jeg var nede og smage den kolde sne. Os der lå sidst faldt
simpelthen en efter en på vej ned ad nogle af bakkerne; de andre der
var kommet ned, fik sig et billigt grin. Vi trøstede os med at det

våtte være af udmattelse efter den anstrengende tur opad fjeldet, for
tilsidst havde vi virkelig ikke styr på vore lemmer. Prikken over

i'et var da Suzan til sidst skrællede et træ, mens Inger og jeg lå
og rodede i sneen.

Alt dette

træneri på flad mark og på træningsbakken

var virke

ligt effektivt, og vi lærte meget. Derefter var det mere en selv
som styrede skiene, modsat tidligere, hvor det var skiene som havde
kommandoen. Om eftermiddagen skulle vi have haft en lidt sværere
5 km. Men sigtbarheden var da blevet så dårlig at vi kort tid efter

start måtte vende om. Vi øvede i stedet teknik på minibakker, men

gik forholdsvist hurtigt hjem til bad og sauna, da tøjet var ved at
være fuldstændigt tiliset af snefygningen.
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Den sidste dag:
Tøjet blev pakket og det sidste bad blev taget. Imens vi ventede
på bussen, døde Andrppov. Det var en ny buschauffør og han var vel

nok sød.... han sagde nemlig at vi havde været en meget eksempla

risk ungdom!! ! !

Vi ankom til Hadsten station klokken 10.45 hvor familie og venner
forventningsfulde stod og ventede på deres kære, og høre om en pragt
fuld skitur, for det syntes jeg det havde været. Den havde været ud

fordrende, udmattende, slidsom, men den betød også friluftsliv, aftivitet og nye kammeratlige venskaber.

Jeg kom hjem ca. kl.

11.00, og hvor er det trist at landskabet med

små bunker sne, som for det meste var beskidt, når man tænker på
Norges rene sne, og der var masser af det, mon ikke!!! En ting er

sikker, at det var godt, at vi havde forberedt os før vi tog afsted,
for jeg følte mig meget sikker og i bedre form. Jeg havde ingen øm
me muskler, som nogle andre havde.

Afslutning:
Det er ingen tvivl om at det har været en oplevelse for livet, en

skøn én, og jeg er sikker på at folk nød det, og godt kunne tænke sig
at prøve det igen.
Joan 2x

Endelig konklusion:

1.

Fysisk såvel som psykisk styrkelse

2.

Lært skiløbets ædle kunst - såvel de nordiske som de alpine
dicipliner

3.

Styrkelse af det sociale samvær mellem os og de andre

4.

Fantastiske naturoplevelser

5.

God forpiejning/lækkert sted/friskt personale

3-DAGES TÜR FOR DE NATURFAGLIGE TIL GI.-Ry VED SILKEBORG

3g naturfaglige har været på hyttetur til et meget smukt skovrigt

område nær GI. Ry. Da turen foregik først i november var det meget
oplagt, at se på de processer der foregår i naturen på netop det
tidspunkt nemlig NEDBRYDNING. Vi så på hvordan processen skrider

frem i forskellige skovtyper i træstubbe og i skovbunden.
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På grund af det meget fine svampeefterår var vi meget aktive med
hensyn til indsamling og bestemmelse af de mange forskellige svampe

arter. En del sjove og sjældne arter belv fundet og udstillet, da

vi kom hjem.

TVÆRFAGLIG EKSKURSION

(dansk - formning)

TIL KØBENHAVN FOR 2z

sammen med Mogens og Lotte■

Forud for ekskursionen arbejde eleverne med opgaver inden for områ
derne "ungdomsoprøret" og "det moderne gennembrud".

På programmet var :
Besøg på lousiana

(i dejligt solskin)

Christiania, hvor vi fik en

emminent rundvisning af "Sahara" den stedlige redaktør. Dernæst gik
det til "Klunkehjemmet", som jo altid tager kegler,

g.a. den engagerende rundviser.

ikke mindst p.

"Klunkehjemmet" blev sat i relief

af "et arbejderhjem" på National Museet, der chokerede ikke mindst

p.g.a. sin diminutive størrelse.

Vi besøgte også "Huset", hvor eleverne på forhånd havde arrangeret

et møde med Husets daglige leder. Han fortalte os om bristede illu
sioner og den stigende kommercialisme i "Huset", hvilket eleverne
faktisk allerede selv havde bemærket.

Den Hirschsprungske Samling blev ikke det største tilløbsstykke ej heller Kleopatra på Riddersalen, men byvandringen i Snevejr med
indbygget quiz tog til gengæld kegler. Besvarelserne lå helt i top

og opgaverne blev løst med idérigdom og snilde. Fremlæggelserne
foregik på Københavns bymuseeum.

Om aftenen havde vi fællesspisning og sluttede af med en slags

pubcrawling. Glyptoteket var sidste punkt på programmet før vi

futtede hjem til provinsen igen, trætte men glade og tilfredse.

MUSIKEKSKURSION

Den 30. januar og den 1. februar var henholdsvis 2xz og 2aby på
ekskursion til Århus for at prøve arbejdsgangen i et lydstudie.
Vi gik ad snedækkede veje til "Finnebyen" og fandt i et lille

rødmalet træhus en kælder med alt til faget hørende - nystemte
instrumenter, lydisolering,

"mixerpulterrum", hovedtelefoner i
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massevis og "Bønne" - manden bag hele herligheden. Dagens fem un
dervisningstimer gik med at indspille to numre, som vi i forvejen

kendte ret så godt. Først blev de to numres rytmegrupper

bas, el-piano, rytmeguitar)

(trommer,

indspillet - dvs. efter adskillige gen

nemspilninger, der både var kludrede og præget lidt af adrenalin - .

Derefter blev der åbnet for sangmikrofonerne, og sangstemmerne kom
"i kassen" - også efter adskillige forsøg; en enkelt passage på et
par takter blev endda skiftet ud undervejs. Endelig hørte vi alle

delresultaterne ved mixerpultens højttalere og fik mulighed for at

få et par fingre med i det spil, der handler om, hvordan et nummers
sound kan bygges op. Det blev klart, hvor central en rolle mixerpulten har for det færdige resultat:

"Bønne" blev vores medspiller.

Det færdige resultat gik ikke i æteren, men i hovedtelefonerne kl.
ca.

13.00, og det varede 6 minutter. Så megen tid, strøm, anstren

gelse, tålmodighed m.m. for 6 minutters musik, men det var det værd,
for det var jo ikke med hvem som helst. Der var god afsætning på de
bånd, der blev kopieret fra masterbåndet med 2xz ' s og 2aby's bands.
(Og så blev de delvist genbrugt til Forårskoncerten, men det er en

anden historie.)

Stemningen var høj. Konerne i 7'eren ned til Århus centrum den ef
termiddag glemmer vist sent de kønne sange, som fyldte bussen et par

kilometer uden hjælp fra hverken instrumenter eller mixer.

Nanna Christensen

Ekskursion til Rømø og Vadehavet.
September. Den 28. Solrigt og stille sensommervejr, men småkoldt.
Stormflodsvarsler, digegennembrud og masseevakueringer forekommer u-

virkelige, men er ikke desto mindre med mellemrum livstruende virkelig
hed for befolkningen langs den sydvest danske vadehavskyst.

Det nye fremskudte dige er forsøgt som løsning. Tryghedsskabende for

nogle. Landvindingssymbol for andre. Og for atter andre et mastodontisk økologisk gravmonument. Vi kunne blot konstatere, at vadehavets
højt berømmede fugleliv var yderst beskedent denne onsdag i træktiden.
Men et imponerende forsvarsværk mod naturkræfterne er det ubestrideligt.
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Rømø. Tysktalende dansk vadehavsø med bekvem turistadgang og et hektisk
leben i af året. Resten af året, således også sidst i september : ro

og rendyrket idyl. Syntes nogle. Røvkedeligt, replicerede andre. Selv
øens fastboende forekom at være gået i tidlig vinterdvale.

Vi kunne således uforstyrret fordybe os i øens geografiske og biologis

ke attraktioner, bl.a. dæmningen, Juvre-diget, westernbyen Lakolk, den
kilometerbrede sandstrand og Havneby.
Inden hjemrejsen besøgtes vadehavsmuseet indrettet i Højer gamle mølle.

En dias-serie om stormflodskatastrofer konfronterede os for en stund
med marskbefolkningens virkelighed.

Hjemrejsen udpræget mere munter og løssluppen end udrejsen. Måske fordi
vi tog en afstikker over grænsen. Nu vi var på de kanterl
Og turens deltagere : J.xyzS, 2.yN og 2,abS.

Jette Randall

Hans Jørgen Madsen

Geografi-ekskursion til Heming-cmrådet

Det midtjyske dannede i dagene 19.-21.3.84 ranmen ctn en geografi-ekskursion

for l.a og l.b.
Nutidens undervisning i faget er kantnet videre end til blot skærvelære og

stednavne-indterpning, hvilket turens hovedemner burde bevidne : offentlig

planlægning på kontnuneniveau, industriens lokalisering, produktionsprocesser,
arbejdsvilkår m.v. foruden en præsentation af forskellige danske landskabs

former.

Alt sannen arier scm forud var behandlet i undervisningen, rren sen nu skulle

opleves i den virkelige verden.
Overnatninger, madlavning og andet praktisk fornødent på en flerdages-tur

fandt sted på Nørager-centret ved Aulum. Midt i den jyske natur, fjernt fra

alverdens fristelser.
1. dag: Efter ankomsten til Herning ved middagstid behørig modtagelse på by
ens rådhus og efterfølgende introduktion til Herning Kommune specielt med hen
syn til konmunens befolknings- og industriudvikling, trafikafvikling, rekrea

tive muligheder m.v. Altså et indblik i de overvejelser der gøres, inden der

planlægges hen over hovedet på os alle-santnen.
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2. dag: Busrundtur i det midt- og vestjyske landskab om formiddagen, afslut
tende med et interessant besøg i Søby Brunkulslejer, hvor vi bl.a. så det

nyligt indrettede brunkulsmuseum og således stiftede bekendtskab ned en nu
afsluttet epokes arbejds- og levevilkår.

Herefter skiltes klasserne, idet 1.a besøgte JBS og 1 .b Egetæpper. Begge ste

der med en indledende rundvisning efterfulgt af en spørgerunde, hvor de op-

hobede spørgsmål kunne fyres af. Nogen blev beredvilligt besvaret, andre
var man mindre villige til at drøfte.

Sidst på eftermiddagen samledes klasserne igen til et møde ned en repræsen
tant for Fabrikantforeningen for trikotage, textil og beklædning samt en
repræsentant for fagforeningen. Et relativt livligt 2-timers møde og ganske
udbytterigt, selv ctn vi til tider havde svært ved at erkende, at de to hid
kaldte repræsenterede hver sit interesseområde.

3. dag: Produktkravet til turen var fremstilling af plancher over et selv
valgt emne med tilknytning til ekskursionen.

Disse plancher blev færdiggjort og præsenteret for de øvrige, hvorefter tu
ren gik til Herning ned et afsluttende besøg på Herning Museum.

Hvad aftenerne gik ned? En skønsom blanding af faglige og knap så faglige

aktiviteter.
En udbytterig og gentagelsesværdig ekskursion var slut. Hverdagen truede igen!

Peui.

pMicA'.
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FRIVILLIG IDRÆT OG FORMNING
FRIVILLIG IDRÆT

I årets løb har der været frivillig idræt efter skoletid indenfor

følgende discipliner: atletik, fodbold, håndbold, basket, inden
dørs fodbold og badminton. Det har vist sig vanskeligt at fylde

holdene op - måske fordi man ikke ved, hvad der foregår - eller
måske snarere, at man prioriterer det at komme hjem med den første

bus højere end at blive på skolen til 15.30. Og det er synd - mest

for dem, som ikke oplever den afslappede atmossfære og det hygge
lige samvær omkring en idrætsdisciplin.

STAVNER m.v.

Stævneaktiviteten har været mindre end normalt. Atletikholdet kunne
ikke stilles p.g.a. mangel på deltagere i enkelte discipliner.
Håndboldholdet

(drenge)

kom heller ikke af sted,

selv om der var

mere end nok til to hold. Grund - stævnet faldt sammen med den

store indvielsesfest.

Men stævner blev det da til. Pigeholdet i håndbold klarede sig pænt.

Fodboldholdet og basketholdet fortsatte og udvidede samarbejdet med
Amtsgymnasiet i Paderup med to små-stævner, hvor vi måtte se os be

sejret - bortset fra vores dygtige pige-baskethold, som ikke alene
udraderede Paderups pigehold, men som også spillede lige op med
Paderups drengehold. De kan bare det der.

Vigtigst i stævnevirksomheden var og er dog, at vi får lejlighed til
at mødes med andre gymnasier og være sammen omkring et fælles berø

ringspunkt: idrætten.

FRIVILLIG FORMNING

I forårssemesteret har der været afholdt timer i frivillig formning

for 3g elever. På tværs af klasserne har eleverne kollektivt eller
individuelt arbejdet med selvvælgte teknikker og ideer. I det forløbne

år har der været arbejdet med portræt-

og croquistegning, kold

nålsradering, skulptur, murmaleri og serigrafi.

Eleverne har selv bestemt, hvad de ville arbjede med, og læreren
har blot fungeret som en slags konsulent.
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Strukturen bliver på denne måde ret løs, hvilket tiltaler nogle

elever, medens andre ikke rigtig ved, hvad de skal stille op, når
der ikke formuleres en præcis opgave, som skal løses.

Måske ville det være en god ide, om holdet i det kommende år
arbejdede sammen om en fælles opgave inden for et begrænset tids

rum: En mulig opgave kunne være at male kulisser til en evt.

sko

lekomedie, eller at producere gigantmasker til et maskespil - må
ske i samarbejde med musik og idræt. Det er sådan set kun jeres
egen fantasi, der lægger begrænsningerne.

Lise-Lotte Kring
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KORET
Skolens kor har i år haft flere spændende projekter. Vores første

løb af stablen den 18. november til skolens officielle indvielse.
Her opførtes den latinamerikanske messe "Misa Criolla" for kor,
solister og slagtøj. Det var en stor opgave til et forholdsvis ny

startet kor, men den blev løst med et særdeles tilfredsstillende
resultat - takket være korsangernes og d

(både sang og slagtøj)

udefra kommende solisters

entusiasme og fine musikalske udførelse.

Det næste projekt var et korstævne midt i november i Odense - arran
geret af korforeningen "Kor 72". 30 korsangere her fra skolen del
tog. Vi morede os en del over, at vi var det næststørste kor, og vi

kom fra det mindste gymnasium. Instruktørerne var dirigenten Henrik
Svane og musikeren Anders Koppel. Hovedopgaven var en uropførelse

af Koppels "Fra en oliearbejders liv". Weekenden afsluttedes med en

"åben" arbejdsprøve, som blev optaget af Danmarks Radio. Det var en
meget givende weekend for koret, både sangligt

(musikalsk)

og socialt.

For de flestes vedkommende var det deres første korstævne, men sik
kert ikke det sidste.

Den næste større opgave for koret var forårskoncerten sidst i marts,
hvor den musikalske spredning var stor - lige fra en fransk renæs-

sance-hyrdesang, over en Frank Jæger-tekst med musik af Jens Johan

sen til Meg Christians "Tusind Dråber".
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FORÅRSKONCERT OG -UDSTILLING
FORÅRSKONCERTEN

Den 28. marts afholdt vi den årlige forårskoncert, for første
gang i egne lokaler. Omend noget lille til formålet viste kan
tinen sig at danne en hyggelig ramme om såvel selve koncerten

som den efterfølgende fest. Der var stuvende fuldt af elever, for
ældre og andre interesserede, og stemningen var høj fra start til

slut. Samtlige musikklasser var på scenen for at vise, hvad de -

især i de sidste travle uger inden koncerten - havde arbejdet med af
calypso & reggaerytmer, opførelser af populære hits - med og uden
dramatiske indslag, studieoptagelser med mulighed for den perfekte

illusion hvad angår play-back fremførelse osv.

Koncertens clou var 2aby's udgave af Gnags'

"Vilde kaniner", der

fungerede som appetitvækker til Musiksamvirkets Gnags arrangement

i Hadstenhallen den efterfølgende aften. Skolens kor optrådte med
såvel klassiske acapellasatser som jazz- og beatprægede numre med

rytmegruppe på.

- Endelig nåede stemningen kogepunktet til den ef

terfølgende fest, hvor skolens 3 bands med de velklingende navne:

The Electric Farm, Sigurds kogeplade og Radiergummi viste, hvad de
duede til. Til trods for de generelle nedskæringer, der også har

begrænset muligheden for at dyrke frivillig musik på gymnasiet, har
der - ikke mindst på grund af andre faglæreres musikinteresse - alt

så foregået en livlig musikalsk aktivitet efter skoletid. Dog står
endnu flere spilleglade elever i kø for at komme til, og man må som

musiklærer beklage, at der ikke er bevilget timer nok til at til
byde en frivillig musikundervisning, der kan dække det faktisk eksi

sterende behov.

Karin Esmann

FORÅRSUDSTILLING

Formning er, i lighed med skolens andet kreative fag, musik et ek
samensfri fag. Men vi har alligevel en slags eksamen, nemlig den

årlige forårsudstilling, der viser resultatet af formningselevernes

anstrengelser gennem et helt år, og hvert år må man forbavses lidt

og glædes over at se, at kreativiteten - evnen til at skabe - langt
fra er død. Den lever i bedste velgående hos mange af gymnasiets
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elever, hvilket udstillingen klart nok vidnede om.

Et bredt udsnit af opgaveløsninger og teknikker var repræsenteret:
Der var

(selv)portrætter i blyant, gråtonemaleri og gråtoneriv,

iagttagelsestegninger fra gymnasiet, hvor man enten var gået tæt på
detaljen eller havde forsøgt at få et helhedsbillede frem; teknikker

ne var her henholdsvis grafittegning,

gråtonemaleri og radering.

Med udgangspunkt i collagen vistes der linoleumssnit omkring emner

ne:

"mennesket" og "den foruroligende verden". Inden for farveom

rådet var der landskabsakvareller, serigrafiplakater, batik samt store

murmalerier i cykelkælderen. I 3-demensionel fremstilling var der
skulpturer i 1er, blå sten á la Erik Nyholms, og iagttagelsesarbejder

af udtrådte kondisko, gengivet i naturlig størrelse samt støvler
og træsko,og endelig var der visioner over "moder jord" afrikanske
masker og portrætbuster efter levende eller imaginær model.

Lise-Lotte Kring
Formningslærer
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FAGPRÆSENTATIONSDAG
Som det første fag på gymnasiet har idræt afholdt en fagpræsen

tationsdag for kollegerne.

Målet var at give et indblik i fagets arbejdsbetingelser, fagets

muligheder og u-muligheder , fagpolitiske problemstillinger og ikke

at forglemme det som forbinder alle fag: de pædagogiske aspekter
i faget. En ikke uvæsentlig del af formålet var også, at vi skulle

have en morsom dag og aften med stor fysisk aktivitet afvekslende

med socialt samvær.

Programmet bestod af en normal syvende time, hvor bl.a. fydforholdene i hallen og de superkorte timer blev anskueliggjort. Sveden

sprang efter 1 min. opvarmning.

Derefter gik man over til en introduktion af det i gymnasiet for
budte redskab trampet,

som præsenteredes som en mulighed for opnå

else af større kropsbevidsthed, bevægelsesglæde og socialt samvær
gennem samarbejde ved modtagning. Efter lidt usikkerhed overfor det
ukendte gik de fleste på opgaven med krum hals - og nogle nåede at

slå saltoer til stor fryd for dem selv - og tilskuerne.

Næste punkt bestod af en situationsspil, som fokuserede på den pæ

dagogiske situation i idrætstimen: spillet mellem lærer og elev.

Og jeg skal love for, at der blev spillet. Ikke så meget volley

bold, men mere spillen op. Herudfra startede en diskussion om, hvad
man egentlig lærer eleverne: noget fagligt eller hvordan "man" for
langer eleven skal fungere i sociale sammenhænge.

Sidste punkt på idrætsprogrammet var en O-løbsrundgang til poster
i omegnen med indlagte opgaver. En af posterne havde et ekstra lil

le refinement : ved en post var poser med flasker hængt op i et træ
og disse skulle ved fælles hjælp hentes ned. Disse anstrengelser
blev foreviget med et skjult kamera til stor moro ved aftenens fore
visning, hvor der endvidere blev vist skolens første videogram

over arbejdsteknik - ligeledes til stor morskab.

Resten af programmet bestod i "efterbehandling" af aktiviteterne genopfyldning af sukker- og væskedepoterne med nøje overvågning af

kalorieindtaget.
Ovenpå anstrengelserne var der forståelig nok større lyst til at
snakke end til at danse. Men snakken var vist mest positiv.
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FALLEST I i'IEUDVALGET
Fællestimeudvalget har i skoleåret afholdt følgende fællesarrange 

menter :

14/10

3b fortæller og viser billeder fra deres tur til Frankrig.

26/10

Besøg af 5 sangere fra Den Jyske

Opera der synger uddrag

fra Flagermusen.
4/11

Foredrag og diskussion. Tom Mikkelsen forfatter til bogen

"Det tøvende Menneske" fortæller om globale økologiske
problemer.

9/12

Besøg af to medlemmer af støttegruppen for Nicaragua i

Århus, der fortæller om forholdene i landet og viser lys
billeder.
20/12

Barokensemblet "Subrose" synger og spiller Bellman.

20/2

Jazzkoncert med Thad Jones og den nordjyske jazzkvartet.

13/4

3syxS fortæller om deres rejse til Ungarn.

Eællestimeudvalget skal i overensstemmelse med gymnasiebekendtgørelsen

afholde mindst 8 arrangementer om året. Det hedder ordret i §24:

"Formålet med fællestimer er på tværs af delingen af linjer, gre

ne og klasser - og under friere former end det er muligt inden

for den pensabundne undervisning - at give skolens elever adgang
til kunstneriske oplevelser

(oplæsning, koncerter o.l.), indføring

i særlige emnekredse og i aktuelle problemer samt orientering om nye
perspektiver inden for kunst, videnskab og politik. Elevernes del

tagelse i fællesarrangementerne, hvoraf der afholdes mindst 8 i
løbet af skoleåret, er obligatorisk".

Fællestimeudvalget har i foråret 84 ikke set sig i stand til at afhol

de det pligtige antal arrangementer, idet der har været
en del problemer med manglende interesse fra elevernes side. Dette
kan måske forklares ved at fællestimerne afholdes i kantinen, da
skolen ikke disponerer over en festsal. Vi må imidlertid leve med

de givne rammer, og udvalget vil i stedet opfordre alle på skolen
til at komme med forslag og forbedringer til nye arrangementer i
84/85.

Fællestimeudvalget
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ELEVRADET
Elevrådet på Amtsgymnasiet i Hadsten er 3 år gammelt. De to før
ste år blev der ofret meget energi på at få elevrådet op at stå

og få lavet en bunke andre ting, dog meget praktisk betonede ting.
De fik også lavet en hel del p.g.a. det gode samarbejde med admini
strationen og rektor. Og heldigvis har vi bevaret det gode forhold

til hinanden.

Elevrådet består af 2 repræsentanter fra hver klasse. Bestemmende
for hvad elevrådet må og ikke må er der lavet nogle vedtægter,

som

gennemgås og revideres hvert år på et elevmøde, der holdes inden

15. september.

Elevrådet er selvfølgelig elevernes - jeres - talerør. Elevrådet
har 2 repræsentanter i skolens øverste organ, Skolerådet, og 4 i
fællseudvalget - da det er bl.a. ad de veje, vi forsøger at få

indflydelse på hvad der sker her på gymnasiet, f.eks. med hensyn

til fællestimearrangementer.

Elevrådet står også for visse "indadvendte aktiviteter" som at få
taget nogle klassebilleder, få lavet en gymnasietrøje

(den mang

ler stadig fordi vi ikke har et bomærke), men elevrådet kommer
også med udtalelser om dets syn på "klokken" og nedskæringer osv.

Vi har også været meget aktive i Gymnasie/kursist-samarbejdet
i Århus, hvor alle gymnasier og kurser i Århus Amt kan mødes og

diskutere de ting der foregår rundt omkring. Det kan f.eks. være
intorduktion af nye elever, forslag til temadage osv. osv.

Det område, hvor der ofres mest energi er dog DGS, Danske Gymna
sieelevers Sammenslutning, der er vores fagforening. Der sendes

elever til DGS'

landsmøder og repræsentantskabsmøder etc.etc. og

gennem DGS forsøger vi at få viden om hvad der rører sig på gym
nasieområdet på landsplan og påvirke de beslutninger der tages på
amts- og landsplan. Sidste år udmundede det i regulære aktioner

p.g.a. Haarders forslag om amtsovertagelse af statsskolerne, hvil
ket vil medføre betydelige forringelser af gymnasierne. Forslaget
har dog ikke været til 3. behandling, så det vides ikke om det

falder eller bliver vedtaget.

Man kan blive medlem af DGS på to måder - individuelt medlems
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skab og kollektivt medlemsskab

(omtalt under DGS). Første skoleår

var vi kollektive medlemmer, men ikke sidste år. Afstemningen fore
tages om foråret, og i år blev

vi ikke kollektive medlemmer, men

elevrådet vil opfordre til at eleverne melder sig ind i en organi

sation for gymnasieelever.

Økonomisk kan elevrådet kun lige klare sig, selv om rektor er me
get forstående over for os på det punkt. Derfor har elevrådet et
"kontingent" på ti kroner, der skal betales af alle elever. De

penge gik direkte til festudvalget, men da det er begrænset, hvor

mange der betalte kontingent har festudvalget også måttet spare
hvilket har kunnet mærkes på festerne.

Elevrådet nåede meget sidste år, både hvad angik lokale problemer

og helt op på landsplan, men i år skal vi nå endnu mere. En del
sager ligger og venter på friske kræfter og ny inspiration.

Så vi håber at I kommer med dette og med masser af energi.

vi ses
Elevrådet.
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LÆRERRÅDET
Medlemmer af lærerrådet er samtlige skolens lærere + rektor. To
repræsentanter fra skolens elever og to repræsentanter fra skolens
teknisk, administrative personale har stående indbydelse til at

deltage i møderne.

I visse sagers behandling kan dog kun fastan

satte lærere deltage.

På skoleårets første møde vælger lærerrådet et forretningsudvalg
bestående af 3 medlemmer, der på skift varetager posterne som for
mand, næstformand og sekretær. Herudover har lærerrådet nedsat

forskellige stående udvalg, som forberder oplæg til de enkelte

sager.

Lærerrådet holder møde én gang om måneden, og der er mange for

skellige ting på dagsordenen. F.eks. foreslår lærerrådet forde

ling af bevillinger til indkøb af bøger i klassesæt
ling)

og til biblioteket

(driftsbevil

(rektorbevilling), afgiver indstilling

ang. ekskursioner, fællesarrangementer og årsprøver, og de fast
ansatte lærere høres vedrørende ansættelser og time/fagfordeling-

en.

I skoleåret 1983/84 har lærerrådets arbejde i øvrigt stærkt båret
præg af, at vi har etableret os i de nye gymnasiebygninger: LR har

f.eks. taget stilling til indkøb af fælles AV-udstyr, maskinel til
pædagogisk værksted samt systematisering og regler for brug af

biblioteket.

Da gymnasiet nu er fuldt udbygget og derfor økonomisk er "sat ned"

på normalbevilling har LR's underudvalg desuden arbejdet med at fin
de hensigtsmæssige modeller til fordeling af de til rådighed stående
medier, således at der både fagligt og festligt kan skabes forsvar

lige rammer om og traditioner for elevernes dagligdag og uddannelse.

Lars Bluhme, Mogens Hertoft
Ellen Tandrup
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FÆLLESUDVALGET
Fællesudvalget er udvalget, hvor rektor, lærere og elever
koordinerer og samarbejder vedrørende bl.a. introduktions-

arrangement, studieuger og sager, der vedrører elevernes

trivsel - herunder skolefester og sportsstævner m.m.
Festerne på skolen og efterbehandlingen af dem har igen i år
været et fast punkt på dagsordenen. Det er jo således, at sko

lens festudvalg arbejder med det praktiske under ansvar over
for fællesudvalget. Der er nu fin orden i økonomien og festerne

er blevet afviklet på en nogenlunde tilfredsstillende måde.
Roser med et par torne fra fællesudvalget!

Et forsøg på at strukturere morgensamlingerne på en fornuftig
måde er endnu ikke lykkedes. Det vil være en opgave for det ny

fællesudvalg, at komme med forslag til, hvordan de skal se ud i
skoleåret 84/85!

Kantineoprydningen via en klasseturnusordning fungerer derimod
efter hensigten.

Endelig skal nævnes, at fællesudvalget indstiller vinterferie i

uge 7 i 1985 -. Et forslag om temauge

(temadage)

i 1984/85 blev

kun til en fjern rumlen på lærerværelset.

Til allersidst skal jeg bemærke, at fællesudvalget faktisk kan

træffe afgørelser (inden for de bevillingsmæssige rammer)

kompetance,

- en

som kunne udnyttes bedre, hvis elevmedlemmerne af

udvalget læste bekendtgørelsen og forberedte sig til møderne.

Mogens Hertoft
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SKOLERÅDET
Den 23.

september 1982 var der valg til skolerådet, og rådet fik

følgende sammensætning:

forældrerepræsentant.

Benthe Grooss
Per Bondesen Rylev

forældrerepræsentant.

Torben Hebsgaard

elevrepræsentant .

Peter Feil

elevrepræsentant .

Ellen Tandrup

lærerrådsformand .

Poul Frandsen

lærerrådsrepræsentant.

Marianne Mark

teknisk-administrativt personale.

Jørgen Christiansen

rektor.

Inger Mikkelsen

valgt af Århus Amtsråd.

Skolerådets funktion er bl.a. at formidle samarbejdet mellem skolen

og forældrene,

at godkende den egentlige arbejdsplan samt at godkende

Amtskommunens vedligeholdelsesplan for bygningerne.

Skolerådet har i

skoleåret afholdt to møder og har på disse bl.a. bevilget penge til

skolens medlemsskab af Skolernes kunstforening i Randersområdet , så
ledes at vi løbende har forskellige udstillinger, og til indkøb af

Bent Skytte Rasmussens skulptur "Tingsten". Desuden blev lærerrådets

forslag om at afholde Åbent Hus for forældre m.fl. efter indvielsen
bakket op.
Jørgen Christiansen.
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DGS
DGS

(Danske Gymnasieelevers Sammenslutning) er vores fagforening,

ligesom lærerne har deres

(GL). Hvad skal vi så med en forforening

vi skal jo ikke forhandle løn. DGS varetager vores interesser,

dvs. prøver at opnå de bedst mulige undervisningsforhold for os prøver at sikre lavest mulige klassekvotienter, bedre grenvalgs

muligheder, bedre muligheder for transportgodtgørelse, bedre ud
dannelsesstøtte (su) osv.

For at DGS kan benytte sig af sin indflydelse

(i form af pladser

og kan holde e-

i diverse udvalg under undervisningsministeriet)

levrådene informeret, er det nødvendigt med økonomiske midler.
Derfor kan hver enkelt elev melde sig ind i DGS

(det koster 15 kr.

og gælder indtil marts 84 - i vil blive tilbudt medlemskort efter
en uges tid). Desuden kan eleverne beslutte, at elevrådet skal
indmeldes i DGS.

I horåret var vi med til at aktionere imod Amtsovertagelsen af

statsskolerne, ved at boykotte undervisningen en dag fra kl.

På gensyn i august
DGS-gruppen
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11.00.

SKOLEBLAD
BARAKTIDENDE

Elevrådet udgav regelmæssigt, sidste skoleår udkom det dog kun
én gang, et blad, som kaldtes "Baraktidende" opkaldt efter barak
kerne, officielt kaldet pavillonerne, på Ellemosevej, hvor gymna

siet havde til huse de to første år. Baraktidende financières af
Elevrådet og af Skolerådet, men for "det journalistiske", opsætning,

trykning etc. står redaktionen, der består af alle interesserede
elever fra alle årgangene.

(De nye Ig'ere er virkeligt velkomne

i redaktionen, når vi nu skal til at udgive mere end ET blad om

året) .

Baraktidende er gymnasiets lille avis. Via Baraktidende rejses der
forskellige debatter om fx. åbne eller lukkede fester, om klokken

skal ringe ud eller ej, men naturligvis ikke kun det. Rejsebreve

fra klasser på udlandsture eller reportager fra koncerter eller
andre aktuelle begivenheder fylder også godt, ligesom information

fra DGS, vores fagforening. Fra det årlige landsmøde er der en
fyldig orientering fra gymnasiets delegerede. Men bladet indehol
der også interviews og humørfulde indslag, som redaktionen får

fra de mange interesserede læsere.

Skolebladet sørger også for at være på mærkerne når der snart

skal være fest eller skolekomedieopførelse eller andre spændende
ting.

I år var der da også sat en meget positiv rekord m.h.t. Barakti

dende: Nummeret var ude efter kun 3 uger helt præsist d. 22.09.83.
Dette er aldrig sket før!

Det er vigtigt, at Baraktidende får indlæg og hjælp fra så mange
elever som muligt for at kunne opfylde kravet om at være et fæl

les, samlende organ for hele skolen.

Redaktionen.
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FESTUDVALGET
Festudvalget er et udvalg under elevrådet for tiden bestående

af ca.

12 elever fra både 1., 2. og 3.g. Og blandt disse er der

endda flere aktive medlemmer!

Vi har fra starten haft til opgave at arrangere nogle fester,
der "skulle virke fremmende på samværet klasserne imellem samt

lærere-elever imellem" - Og festerne har vi da afholdt. Vi iværksatte i starten af skoleåret intet mindre end en opinions
undersøgelse blandt eleverne for at vejre stemningen vedrøren

de: åbne/lukkede fester

(åben = hver elev må medtage een gæst,

lukket = kun for elever og lærere), band/discoteque, priser m.m.

Ud fra denne fine undersøgelse har vi så prøvet at lave nogle
fester, der kunne tilfredsstille et så stort antal elever som
muligt. Det kan da nævnes, at vi bl.a. har haft følgende bands

og discoes ude på gymnasiet:
Bands: - Radiergummi-

(har gæstet os flere gange! - holdt bl.a.

deres afskedskoncert ved årets karneval, der også p.g.a. delta

gernes festlige udklædninger og humør blev en stor succes.)

-Shamrock-

(massive underskriftindsamlinger viste behovet for

at få denne lokale gruppe herud!)

-Boobs-

(kommende storgruppe fra Ålborg)

-Electric Farm-

(som vi nok kommer til at høre mere til i det

nye år - hvad enten vi vil eller ej !)

- Siburds kogeplade-

(har gæstet os en enkelt gang- - dog kun

som opvarmningsband)

samt

-Ballast-

(som er ret meget kendt)

Af discotequer kan nævnes:
-Nightmare- -Casanovas- -tusindben- m.fl.

Arbejdet som medlem består af al planlægningsarbejdet

(herun

der kontakt med en hel række bands og booking-firmaer),

indkøb,

spiritusbevillinger, budgetudarbejdelse, salg af øl/vand/vin
under festen samt oprydning efter festen. - Så hvis "Du er et

ungt, energisk, pligtopfyldende og uselvisk menneske" eller

blot en dødelig gymnasieelev, der er interesseret/nysgerrig,

skulle du kontakte et af udvalgets medlemmer.

På Festudvalgets vegne
Søren 2x
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KUNSTUDVALGET
I efteråret 1983 blev vor nye skole indviet og på samme tid blev

Hans Krull's og Per Kramers store kunstneriske udsmykning i kan

tineområdet gjort færdig. Fra vi førse gang kontaktede de to kun

stnere, og til de endelig kunne gå i gang med deres arbejde i

sommerferien, gik der lang tid og mange møder og telefonsamtaler
skulle der til. Men denne utilsigtede forhaling gik til gengæld
hen og blev en givinst for skolens brugere idet vi, i stedet for

at blive præsenteret for et færdigt kunstværk, fik lejlighed til
at følge Krull og Kramer i deres arbejde med kunstværket.

Ved såleders at "vokse op" med kunstværket, som frodigt breder

sig over vægge, lofter, vanger og søjler, får man et nært og ved

kommende forhold til det - om man så elsker eller hader det. Ud

smykningens idëmæssige baggrund er Evald Tang Kristensens "Danske
Myter og Sagn", filtreret gennem de to kunstnersind, Krull og
Kramer. Amtsrådet har financieret

udsmykningen.

I årets løb har skolen i lighed med sidste år haft skiftende ud
stillinger fra Skolernes Kunstforening i Randersområdet. Bl.a. har
vi herfra haft Bent Skytte Rasmussens "Tingsten" udstillet på

gangen ud for pædagogisk værksted, og kunstudvalget har i foråret

1984 på Skolerådets vegne købt denne skulptur, som ikke blot har
en æstetisk, men også en funktionel værdi, idet man sidder helt
godt på stenene.

I forbindelse med forårsugen har kunstudvalget desuden arrangeret en
udstilling af oliemalerier, akvareller og grafik af kunstneren,
Karen Degett.

Kunstudvalgets sidste melding om året der gik, daterer sig fra

maj

1984 idet vi her fik svar på vor henvendelse til Ny Carlsberg-

fondet, der efter en samtale og besigtigelse af skolen har vedtaget

at forære os et vævet tæppe af Vibeke Klint (148 x 25 cm)

samt et

maleri i to dele af Michael Kvivm (130 x 85 cm hver). Vi glæder

os til at modtage kunstværkerne.

På kunstudvalgets vegne
Lise-Lotte Kring
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MUSIKSAMVIRKET I HADSTEN
I Skoleåret 1983/84 har Musiksamvirket stået for følgende arrange
menter :

September 83

Tøbrud

Oktober 83

Mek-pek-party-band

November 83

Amatøraften

December 83

Jens Memphis og Crazy

Januar 84

TV II

Februar 84

Con Anima

(Gymnasiet)

Gnags

(Håndværkerskolen)

(Hadsten Skoles Festsal)

. Kammermusik

Amatøraften
Marts 84

(Hadsten Hallen)

(Højskolen)

(Højskolen)

(Gymnasiet)

(Hadsten Hallen)

Bjarne Jes Hansen

(Hadsten Skoles Festsal)

Som det fremgår af listen arrangerer Musiksamvirket mange forskellige
slags koncerter på flere forskellige skoler i byen.

Musiksamvirket i Hadsten er nemlig en forening hvori de fire skole
former i Hadsten - Håndværkerskolen, Højskolen, Folkeskolen og
Gymnasiet - samarbejder om at tilbyde musikarrangementer til skolernes

elever.

Disse arrangementer skal foruden den åbenbare underholdningsværdi

bidrage til at skabe grobund for en videreførelse og udvidelse af

samarbejdet og den gensidige forståelse mellem de fire skoleformers

elever og personale.

Det økonomiske grundlag for arrangementerne er fremkommet ved til

skud fra de enkelte skoleformer, der alle har kollektivt medlems

skab af foreningen. Derfor er det muligt at sælge billetter til
meget små priser. Dette billetsalg foregår på skolerne.

Den daglige ledelse består af et antal lærere og elever fra skolerne,

og det har derfor været muligt i høj grad at arrangere koncerter

på "bestilling".

Denne brugerindflydelse vil også indgå som et stærkt element i

arbejdet fremover.

LB
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BIBLIOTEK
Biblioteket støtter den daglige undervisning med supplerende mate
riale i form af ordbøger, leksika, fag- og skønlitteratur samt

tidsskrifter .

Der er åbent dagligt i skoletiden,

så du kan sidde og arbejde der

inde. De bøger, der er forsynet med kortlomme, kan udlånes i maksi

malt 14 dage. Tidsskrifter, leksika og ordbøger udlånes ikke.

Udlån sker gennem faglærere eller bibliotekaren, hvis træffetider

kan ses på opslagstavlen.

Ved indgangen til NATURFAG findes et minibibliotek med eksemplarer

af de anvendte lærebøger samt en lang række populærvidenskabelige
tidsskrifter .

Âge Weigelt
skolebibliotekar
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

BEFORDRING

Fribefordring gives til alle elever, der har mere end 11 km
(evt.

km) mellem skole og hjem målt ad nærmeste offent

11

lige vej .
For handicappede elever gælder særlige regler.
Tidsbegrænset handicap som f.eks. et brækket ben i gips gi

ver ret til fribefordring. Ansøgningsskemaer samt nærmere
oplysninger udlevers på skolens kontor.

BOGUDLEVERING

Bøger og lommeregnere udleveres i løbet af skoleåret. Husk

at indbinde og skrive navn i bøgerne. Bøger og lommeregnere
er skolens ejendom og skal erstattes, hvis de ødelægges, mis
tes m.v.
Boginspektor administrerer bøger, papir og lommeregnere, og

henvendelse kan ske i boginspektors kontortid.

FAGLIGE ORGANISATIONER
Lærernes faglorening hedder: Gymnasieskolens Lærerforening

(GL). Tillidsmand

på skolen er Mogens Hertoft

For gymnasieelever er der to organisationer:

1

DGS

(Danske Gymnasieelevers Sammenslutning), som elever

ne dels kan melde sig ind i individuelt og dels indmelde
skolens elevråd ved en flertalsbeslutning.

2

GLO

(Gymnasieelevernes Landsorganisation), som eleverne

kan melde sig ind i individuelt.

FERIEPLAN
(mandag)

den 25.

juni til fredag den1I0. aug.

Efterårsferie :

mandag

den 15.

okt. til fredag den 19 . okt.

Juleferie :

mandag

den 24 .

dec.

Vinterferie :

mandag

den 11 .

f eb. til fredag den 15 . f eb.

Påskeferie :

mandag

den

1 .

apriltil mandag den 8. april

Sommerferie

mandag

den 24 .

1 984 : Sommerferie :

1985:

til onsdag den 2. jan.

Juleferie :
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juni til fredag den 9. aug.

FORSIKRING
Skolen har ingen forsikring, der yder erstatning i tilfælde

af tyveri og lign, mod eleverne. Det tilrådes derfor elever

ne selv at tegne de nødvendige forsikringer.

FORSØMMELSER

I gymnasiet er der mødepligt. Det betyder, at man skal være

til stede, hvis man ikke er forhindret af sygdom,

som er den

eneste gyldige grund til fravær.
Skolen skal ifølge gældende bestemmelser føre nøje kontrol

med elevernes forsømmelser. Mange forsømmelser kan føre til,

at man ikke får lov til at gå til eksamen.

(Der er afslut

tende eksamen i nogle fag allerede i 1.g). Manglende afleve
ring af opgaver fæller også som forsømmelser.

Forsømmer en gymnasieelev i et sådant omfang, at skolen må
nære betænkelighed over for elevens mulighed for fortsat at

følge undervisningen,

skal eleven først underrettes herom

mundtligt af rektor. Fortsætter forsømmelserne alligevel,

skal skolen give en skriftlig advarsel om, at eleven ikke
kan indstilles til eksamen, hvis forsømmelserne fortsætter.
Før den endelige tilmelding til eksamen skal lærerne på et
lærerforsamlingsmøde afgøre, om elever, der har modtaget
skriftlige advarsler, skal indstilles til eksamen, eller om

sagen skal overlades til direktoratets afgørelse. En elev,

der ikke får direktoratets tilladelse til at deltage i eksa
men efter 1. og 2. g, kan ikke fortsætte i næste klasse.

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. Man kan også blive student som privatist

med fuld pensum.
Efter sygdom afleveres første dag eleven igen er i skole en

seddel til kontoret, der angiver dag(e) og årsag.

FRITAGELSE FOR UNDERVISNING
Tilladelse gives kun i ganske særligt tilfælde. Eventuelle

anmodninger herom skal i god tid fremsættes skriftligt over

for rektor. Ansøgningsblanket kan afhentes på kontoret.

FRIVILLIG UNDERVISNING

Der tilbydes frivillig undervisning i idræt, musik og form
ning. Se opslag fra faglærerne.
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GLEMTE SAGER
Glemte sager/fundne sager bedes afleveret på kontoret.
Forespørgsel angående glemte sager rettes til kontoret.

GRENVALGET
Elever i 1.g og deres forældre orienteres om grenvalget i

januar - februar.

Endeligt grenvalg sker i marts måned.

KARAKTERGIVNING OG PRØVER
Lærerrådet afgør, om der skal gives standpunktskarakterer

(13-skalaer)

én eller to gange i løbet af skoleåret.

De skal

være givet inden udgangen af marts.

Desuden gives der årskarakterer ved skoleårets slutning.
I slutningen af 1.g og 2.g holdes der årsprøver i de skrift

lige fag samt mundtlig eksamen i de fag, der afsluttes i hen
holdsvis 1.g og 2.g. Om antallet af og formen for årsprøver

i de øvrige mundtlige fag træffer lærerrådet beslutning.
I 3.g afholdes to terminsprøver

(i november og før påske)

i

de skriftlige eksamensfag.
I maj-juni afholdes skriftlig og mundtlig studentereksamen

med fremmede censorer.

ORDENSREGLER

Vi har endnu ikke fast regelsæt, men husk at efterlade bygninger/lokaler , som I ønsker at forefinde dem ved skolens

start.

OPRYKNING
Ved hvert skoleårs slutning drøfter lærerforsamlingen hver
elevs standpunkt.

Hvis dette giver anledning til betænkelig

heder vedtager lærerforsamlingen, hvilket råd man vil give

eleven med henblik på næste skoleår, men spørgsmålet om op

rykning eller ikke afgøres af eleven selv sammen med foræl
dremyndighedens indehaver.

OPSLAGSTAVLER

findes i alle lokaler og på alle gange. På opslagstavlen uden
for kontoret meddeles timeændringer m.v. Husk at checke op

slagstavlerne dagligt, da de er et væsentligt element i den
daglige kommunikation.
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PAPIR

Papir, ringbind m.v. til brug for arbejdet udleveres i et
begrænset omfang af boginspektor efter nærmere meddelelse.

RINGETIDER
1. time

08.05 - 08.50

5.

time

12.00 - 12.45

2. time

08.55 - 09.40

6.

time

12.55 - 13.40

3. time

09.50 - 10.35

7.

time

13.45 - 14.30

4. time

10.45 - 11.30

SKOLENS STYRELSE
■] FOLKETING^
ARHUS

UNDERVISNINGS 

AMT

MINISTERIET
J REKTOR |~

j FÆLLESUDVALG |~
LÆRER- ¡LÆRER-

ELEVRÅD

ELEVER

LÆRER

SKOLERÅD P

RÅD

FORÆLDRE

TEKNISK ADMINISTRA

! FORSAMLING

TIVT PERSONALE

Elevrådet er elevernes indbyrdes samarbejdsorgan. Det vælger

repræsentanter til andre udvalg på skolen og søger herigennem

at få indflydelse.

Lærerforsamlingen har til opgave at drøfte den enkelte elevs
standpunkt og vejlede eleven med hensyn til oprykning i næste

klasse m.v. Alle lærere ved skolen er medlem og kan udtale sig.

Når det drejer sig om tilmelding til eksamen, er det dog alene
klassens/holdets lærere, der har tale- og stemmeret.

Lærerrådet består af alle lærere ansat ved skolen. Der vælges

et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og se
kretær .
Lærerrådet skal høres/spørges om en række forhold, der gælder
for skolen som helhed og afgive sin indstilling/mening om for

søgsundervisning, anskaffelse af større inventargenstande, un

dervisningsmidler m.v. Endelig beslutter lærerrådet, inden for
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bekendtgørelsens rammer, omfanget og arten af årsprøver, karak

tergivning m.v.

Fællesudvalget , der er kontaktorgan mellem rektor, lærerråd

og elevråd, består af rektor, der er formand, lærerrådsformand,
3 lærere valgt af lærerrådet og 4 elever valgt af elevrådet.

Fællesudvalgets opgaver er gennem information og forhandlinger

at fremme samarbejdet mellem lærere og elever. Det træffer af
gørelser inden for de bevillingsmæssige rammer om introduktions
dage, emneuger, fællestimer og studiekredse. I samråd med sko

lerådet kan det også træffe afgørelse om f.eks. faciliteter
og fester.

Skolerådet består af en repræsentant for amtsrådet, rektor,

lærerrådsformanden og endnu en lærerrepræsentant, 2 repræ
sentanter for forældre til elever under 18 år, 2 elevrepræsen
tanter og 1 repræsentant for det teknisk-administrative per

sonale. Arbejdet kan kort sammenfattes således, at det er sko
lerådets opgave at understøtte samarbejdet mellem skolen,

forældrene og amt på det ikke direkte pædagogiske område.

SYGDOM
Hvis en elev p.g.a.

sygdom har måttet forsømme undervisningen,

skal hun/han den første skoledag efter forsømmelsen aflevere

en seddel med angivelse af sygdommens art og varighed på kon
toret.

Sedlen skal være underskrevet af forældre/værge. Dog

kan elever, der er fyldt 18 år, selv skrive under. Hvis syg
dommen varer over 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.
Hvis en elev lider af en sygdom, som specielt er en hindring

for at deltage i idræt, skal der afleveres en lægeattest her
om til skolen. Særlig blanket til en sådan lægeattest udleve

res på kontoret.
Hvis det drejer sig om kortvarig sygdom, kan skolen fritage

eleven for aktiv deltagelse i idræt, uden at der afleveres

lægeattest, hvis en begrundet anmodning afleveres skriftligt

til idrætslæreren.

En sådan fritagelse gælder højst for ën

uge; bliver det nødvendigt at forlænge den, skal dette be
grundes skriftligt over for idrætslæreren. Ved midlertidig
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fritagelse fra idræt skal eleven overvære undervisningen for
at høre de instrukser m.v., der gives.

STUDIEVEJLEDNING

Personlig vejledning
Skolens elever kan henvende sig for at få personlig vedledning
om problemer af studiemæssig, social, økonomisk eller personlig

karakter. Der er mulighed for, via en studievejleder, at blive
henvist til skolepsykolog, socialrådgiver eller det bistands

kontor, som eleven hører til.

Hvis en elev føler, at nu er hun vist ved "at skride i svinget",
eller nu kan hun slet ikke få tiden til at slå til med alle de

lektier, eller hvis hun går og pusler med tanken om at blive
diplomat eller miljøtekniker, men ikke rigtig ved hvad der kræ

ves, så kan hun henvende sig hos sin studievejleder i dennes
kontortid og få individuel vejledning. Kontortiden er opslået
uden for studievejlederkontoret.

Uddannelses- og erhvervsorientering

I løbet at 1g gives der kollektivt en indføring i almen studie
teknik og der gives grenvalgsorientering.

I 2g gennemgåes kollek

tivt dels generelle forhold i forbindelse med uddannelse og er

hverv, dels økonomiske og sociale forhold i uddannelsesforløbet.
I 3g fortsætter den kollektive - og den individuelle - oriente

ring om uddannelses- og erhvervsmuligheder, herunder bl.a. ar
bejdsmarkedsforhold, arbejdsløshedsproblematik, ansøgningspro

cedurer, optagelseskriterier og muligheder for job i udlandet.

I løbet af gymnasietiden får eleverne anledning til at træffe

repræsentanter fra diverse uddannelsessteder og erhverv samt
tidligere gymnasieelever, som har været på udlandsophold efter

eksamen.

UGEINFORMATION

Hver fredag udgives en ugeinformation for den kommende uge.
Ugeinformationen, der ophænges på klassernes opslagstavler,
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indeholder informationer om arrangementer, skemaændringer,

lærerkurser, møder m.v. Husk at læse ugeinformationen hver
uge.

UNGDOMSUDELSE - STATENS UDDANNELSESSTØTTE

Ungdomsydelsen kan gives til unge mellem 16 og 18 år. Ydelsens
størrelse afhænger primaært af forældrenes indtægt. Der tages

hensyn til forhold af betydning for familien økonomi, såsom
yngre søskende. Hjemkommunerne administrerer ordningen og

fastsætter således indtægtsgrænser for støttekolden, samt den

nes størrelse. Ansøgningsskemaer fås ved henvendelse til kom
munekontoret .

For unge der fyldt 18 år, overgår støtteordningen til
Statens Uddannelsesstøtte

(SU). Man er støtteberettiget fra

den første måned efter sin 18 års fødselsdag og må sørge for
i god tid

(et par måneder før)

at få fat i brochuren "Støtte

muligheder for 1984/85" samt ansøgningsskemaet på kontoret.

Støtten er ligeledes her primært afhængig af forældrenes socialinkomst, således at den falder væk ved en skattepligtig

indtægt på 242.200 kr. Denne grænse forhøjes for udeboende.
Den gives dels som stipendium

(udbetales i månedlige rater),

dels som statsgaranteret lån (vedlagt garantierklæring til
oprettelse af et lånedokument i et pengeinstitut). Tjener ens
forældre "for meget", kan man ansøge alene om statsgaranti

til optagelse af lån. Kontoret indsender ansøgningsskemaer den
sidste søgnedag i hver måned. Ekspeditionstiden er derefter
ca. 4 uger.

ÅRSPRØVER

Se under karaktergivning og prøver.
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SKOLENS PERSONALE + LÆRERKANDIDATER

MB
Bang, Mathilde

biologi

adjunkt
Skovvangsvej 207 A

8200 Århus N.
101107.

Telf.

JB
Beckmann, Jørn

tysk

adjunkt
Randersvej 352 A, Lisbjerg

8200 Århus N.
230115.

Telf.

CB
Birkeland, Hans Christian

adjunkt
Paludan-Müllersvej 10

8000 Århus C.
Telf.

138127
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matematik/
fysik

AB
Brok, Anders S.

tysk/idræt

adjunkt

boginspektor

Ndr. Strandvej 5 a
8240 Risskov
175510.

Telf.

JC
Christiansen, Jørgen

historie

rektor

rektor

Balagervej 64

8260 Viby J.
110338.

Telf.

PF
Frandsen, Poul
adjunkt
Solbakken 22

samfundsfag/
historie

studievej leder

8240 Risskov
Telf.

173638.

AG

Grøftehauge, Anders

fransk/dansk

adjunkt

studievejleder

Tinghøjvej 8

8370 Hadsten
Telf.

981842.
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JH
Hagelskjær, Jan Hesselvig

adjukt

Tåsingegade 20,

matematik/
fysik

st. tv.

8200 Arhus N.
Telf.

MH

Hertoft, Mogens

dansk/idræt

adjunkt

Hovvej 82

8370 Hadsten
981858.

Telf.

LJ
Jensen, Lone Janderup

fransk/latin

adjunkt
Platanvej

6

8370 Hadsten
982040.

Telf.

WJ
Johnsen, Willy

matematik

adjunkt
Lindholmsvej 8,

8200 Arhus N.
Telf.

167586.
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3.tv.

AK
engelsk/
oldtidskundskab

Klottrup, Anette

adjunkt

Pilevej 5
8370 Hadsten
982202.

Telf.

KK

Knudsen, Karin Esmann

dansk/musik

adjunkt
Vissingvej 33, Vissing

8370 Hadsten
983420.

Telf.

LK
engelsk/
formning

Kring, Lise-Lotte

adjunkt

studievejleder

Vibevej 6

8240 Risskov
178808.

Telf.

BL
Langagergaard, Bente

musik/dansk

adjunkt
Niels Juelsgade 80,

8200 Århus N.
Telf.

166526.
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st.

LB
Larsen, Lars Bluhme
adjunkt

historie/
engelsk

Overdrevet 357

8382 Hinnerup
911447.

Telf.

KL
Løvschal, Kirsten

fransk/idræt

adjunkt
Engvej 21 B

8370 Hadsten
980798.

Telf.

HM
Madsen, Hans Jørgen

adjunkt

biologi/
geografi

Islandsvej 26

8370 Hadsten
983484.

Telf.

NM
Mikkelsen, Niels Just

adjunkt
Rolighedsvej 32

8450 Hammel
Telf.

961439.
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fysik/
matematik

KN
historie/
idræt

Nielsen, Karen Marie
adjunkt

Ranunkelvej 5

8370 Hadsten
980905.

Telf.

SV
Olsen, Søren Valentini

fransk/dansk

adjunkt
Emiliedalsvej 28

8270 Højbjerg
271334

Telf.

JR

Randall, Jette

geografi

adjunkt
Højvangsvej 69, Stautrup

8260 Viby J.
Telf.

281672.

AR

Rousing, Annette Wigant

engelsk

adjunkt
Jens Baggesensvej 110,

8200 Århus N.
Telf.

103793.
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5.th.

ET

Tandrup, Ellen Johanne
adjunkt

religion/
dansk

Frejasvej 4

8370 Hadsten
980169.

Telf.

PT
Sørensen, Poul Tang
adjunkt

geografi/
samfundsfag

Harald Jensens Plads 3

8000 Århus C.
Telf.

135872.

TH
Thorsen, Karen

adjunkt

religion/
oldtidskundskab

Hovvejen 2, Skjoldelev
8471 Sabro

Telf.

948987.

KT
Tollund, Kenneth K.
adjunkt
Skolegade 25

8000 Århus C.
Telf.

197355.
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fysik/
matematik

ÂW
Weigelt, Âge

kemi/fysik

adjunkt

indre inspektor

Nørregade 7, Thorsager

8410 Rønde
379328.

Telf.

MW

Weisberg, Mette

engelsk/dansk

adjunkt

indre inspektor

Hroarsvej 4,

8370 Hadsten
Telf.

981050.

MM
Mark, Marianne

skolesekretær

skolesekretær

Skovvangsvej 10

8370 Hadsten
Telf.

981700.

KS
Skals, Karen
skolesekretær

Platanvej

114

8900 Randers
Telf.

410081
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skolesekretær

PP
pedel

Poulsen, Poul Erik
Ellemosevej 30

8370 Hadsten
981975.

Telf.

ES
Schmidt, Elina Hougård

kantinen

Ådalen 13, Selling

8370 Hadsten
Telf.

914764.

EJ
Jakobsen, Else Marie

Marsvej

kantinen

11

8370 Hadsten
Telf. 981747.

LÆRERKANDIDATER i 1983/84
Axel A. Nielsen,

efterårssemesteret 1983, i fagene dansk og historie

Alice M. Jacobsen

efterårssemesteret 1983,

Bodil Frederiksen

forårssemesteret

1984,

i fagene dansk og formning

Lene B. Mikkelsen

forårssemesteret

1984,

i fagene fransk og religicr
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i fagene tysk og idræt.

ELEVFORTEGNELSE
Klasselærer: Bente

Langagergaard

Tlf.

Andersen, Lotte Kruse
Langskovvej 27, 8370 Hadsten

91

48 68

Christensen, Tina Holmgård
Langskovvej 7, 8370 Hadsten

91

43 95

Feil, Peter
Bøgevej 3, 8382 Hinnerup

98 59 71

Glargaard, Gitte
Vegavej 2, 8370 Hadsten

98 14 92

Gregersen, Jørgen Møller
Østergade 10, 8370 Hadsten

98 05 75

Hansen, Jeanette Krøis
Damsbrovej 52, 8382 Hinnerup

98 60 98

Hedin, Heidi
Nørregade 72, 8382 Hinnerup

98 53 31

Henriksen, Margit Baad
Damsbrovej 52, Foldby, 8382 Hinnerup

98 60 98

Jensen, Sanne Ekkelund
Futuravej 19, 8370 Hadsten

98 14 61

Kröger, Birgitte Maria
Rønvangen 177, 8382 Hinnerup

98 52 21

Madsen, Charlotte Birgitte
Frejasvej 7, 8370 Hadsten

98 04 58

Nielsen, Liselotte Strarup
Ådalsparken 19, 8370 Hadsten

98 30 18

Nielsen, Tina Graven
Bjarkesvej 16, 8370 Hadsten

98 00 32

Olsen, Trine Kirsten
Nørregade 7, Laurbjerg, 8870 Langå

46 82 06

Pedersen, Marianne Westergaard
Lærkevej 9, 8382 Hinnerup

98 65 47

Petersen, Lene Schou
Norgesvej 45, 8370 Hadsten

98 15 03

Rosenkvist, Per
Skovvej 20, 8370 Hadsten

98 09 04

Søndergaard, Stine
Nørregade 67, 8382 Hinnerup

98 53 86

Sørensen, Thomas K
Tåstrupvej 50, 8370 Hadsten

98 94 60

Tomsen, Jens Vilstrup
Kærhusvej 9, Spørring, 8280 Trige

98 91
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Klasselærer: Poul Tang Sørensen

Tlf.

Andersen, Susanne Brøgger
Ellemosevej 24, 8370 Hadsten

98 21

Bang, Margit Kornerup
Astrup Skovvej 12, 8370 Hadsten

98 94 77

Bose Nina
Graastenven 11, Søften 8382 Hinnerup

98 56 49

Ginge, Winnie
Siriusvej 7, 8370 Hadsten

98 15 48

Gotfredsen, Ellen Vibeke
Vesterskovvej 51 a, 8370 Hadsten

98 11

Hansen, Gitte Ulla
Nørrevangen 50, 8382 Hinnerup

98 65 44

Hoppe, Henrik Roger
Vagtelvej 7, 8382 Hinnerup

98 51

Jacobsen, Charlotte Niebuhr
Nygade 5, 8870 Langå

46 15 40

Jakobsen, Kent
Marsvej 11, 8370 Hadsten

98 17 47

Jensen, Birgitte Dam
Granslevvej 75, Skjød, 8450 Hammel

96 01

Jørgensen, Lotte
Venusvej 3, 8370 Hadsten

98 33 57

Kristensen, Mona
Villungsvej 14, Houlbjerg, 8870 Langå

96 40 57

Meyer, Pernille Sekita
Klirevej 13, 8382 Hinnerup

98 61

Pallesen, Charlotte Dahlerup
Norgesvej 63, 8370 Hadsten

98 02 32

Pedersen, Berit Munkebo
Kløvermarksvej 47, 8370 Hadsten

98 24 08

Pedersen, Hanne Ray
Skovvej 7, 8370 Hadsten

98 08 02

Petersen, Lene Dalsgaard
Brorsonsvej 11, 8870 Langå

46 17 70

de Place, Bjørn
Jupitervej 5, 8370 Hadsten

98 09 31

Stærkær, Annette
Damvej 4, Haldum,

98 58 53

8382 Hinnerup

Witt, Kristian Lybek
Amdrupvej 18, Ødum, 8370 Hadsten

61

35

52

53

99

22

98 91 69

1x

Klasselærer: Niels Just Mikkelsen

Tlf .

Bjørn, Anders Jul
Lærkevej 11, 8382 Hinnerup

98 54 16

Borgen, Peter Beierholm
Islandsvej 28, 8370 Hadsten

98 01

Brynningsen, Søren Krogh
Ellemosevej 2, 8370 Hadsten

98 13 70

Christensen, Gorm Ditlev
GI. Hovvej 6, 8370 Hadsten

98 01

Christensen, Michael
Hjortevej 39, Søften, 8382 Hinnerup

98 53 38

Christiansen, Michael
Smedebakken 53, Hadbjerg,

91

8370 Hadsten

98

88

40 13

Ingstrup, Helle
Siriusvej 8, 8370 Hadsten

98 16 49

Jensen, Karsten Koch
Dyreparken 14, Søften, 8382 Hinnerup

98 65 48

Jensen, Peter Munk
Bellisvej 10, Laurbjerg, 8870 Langå

46 81

Jensen, Vibeke
Hjaltesvej 37, 8370 Hadsten

98 18 65

Karlsson, Erik Ivan
Bøgevej 62, 8382 Hinnerup

98 61

Kirring, Claus
Søndermarken 88, 8382 Hinnerup

98 65 37

Kjær, Anna Birgitte
Hovvej 15, 8370 Hadsten

98 07 82

Klausen, Thorkild
Østergade 49, 8370 Hadsten

98 01

Lauridsen, Charlotte
Astrupvej 1, Ødum, 8370 Hadsten

98 93 98

Lundskov, Birgit
Valmuevej 12, 8382 Hinnerup

98 55 18
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99

Markussen, Ronny
Hovvej 92 F, 8370 Hadsten
Mikkelsen, Gunvor Aggergaard
Æbleparken 16, Søften, 8382 Hinnerup

98 57 52

Mikkelsen, Morten Bundgaard
Bøgevej 23, 8382 Hinnerup

98 84 63

Miltersen, Helle Risgaard
Helmelundsvej 9, Søften, 8382 Hinnerup

98 53 51

Nielsen, Pia Birthe
Helgesvej 13, 8370 Hadsten

98 07 38
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Ostersen, Kjeld
Saturnvej 5, Søften,

iy

8382 Hinnerup

98 70 32

Pedersen, Casper Bondrup
Egevænget 29, 8382 Hinnerup

98 73 37

Poulsen, Britta Kjerulf
Mågevej 10, 8382 Hinnerup

98 54 82

Præstholm, Olla
Drosselvej 5, 8370 Hadsten

91

Sigaard, Charlotte
Ellemosevej 41, 8370 Hadsten

98 16 58

Stenholt, Claus
Nørrevang 2, 8370 Hadsten

98 09 61

Strange, Jette
Snerlevej 12, 8382 Hinnerup

98 54 77

40 60

Klasselærer: Jan Hesselvig Hagelskjær
Bisgaard, Lene
Vermundsvej 17, 8370 Hadsten

98 13 90

Christensen, Claus
Østergade 10, 8382 Hinnerup

91

Christiansen, Henrik
Rensdyrvej 52, Søften 8382 Hinnerup

98 55 01

Christiansen, Ole Juul
Hovvej 90 C, 8370 Hadsten

98 33 40

Eskild-Jensen, Anders Peter
Uffesvej 11, 8370 Hadsten

98 09 29

Gammelgaard, Michael Kanstrup
Damsbrovej 62, 8382 Hinnerup

98 79 65

Gregersen, Lars Møller
Helgesvej 14, 8370 Hadsten

98 21

Hansen, Tina Høgh
Rønvangen 99, 8382 Hinnerup

98 50 13

Horn, Martin
Postvej 39, 8382 Hinnerup

98 61

Jakobsen, Ulla Juncher
Filippavej 13, Søften, 8382 Hinnerup

98 62 62

10 07

25

21

Jensen, Gitte Talmark
Auningvej 53, Gjesing, 8963 Auning

Larsen, Dorthe Thrige
Hovvej 90a, 8370 Hadsten

98 16 10

Mikkelsen, Anders Aggergaard
Æbleparken 16, Søften, 8382 Hinnerup

98 57 52

63

Nielsen, Lars
Marsvej 14, 8370 Hadsten

98 34 59

Nysten, Birgitte
Lupinvej 2, 8382 Hinnerup

98 50 03

Pedersen, Allan Rohde
Siriusvej 5, Søften, 8382 Hinnerup

98 61

Poulsen, Charlotte Reibke
Vittenvej 25, 8382 Hinnerup

98 63 69

Rasmussen, Henrik
Lyngåvej 91, 8370 Hadsten

98 1 2 26

Rokkjær, Ulla Morsing
Skræddergyden, Skjød, 8450 Hammel

96 01

Svendsen, Marianne Pors
Rønvangen 61, 8382 Hinnerup

98 72 45

Søndergaard, Anette
Orionsvej 8, 8370 Hadsten

98 00 87

Sørensen, Lisbeth
Hjaltesvej 27, 8370 Hadsten

98 15 44

Sørensen, Mette Marianne
Nørreskovvej 13, 8382 Hinnerup

91

Therkelsen, Allan
Jupitervej 43, 8370 Hadsten

98 30 51

Vestergaard, Niels Valdemar
Nørregade 23, 8370 Hadsten

98 31

Vognsen, Lene
Rønvangen 69, 8382 Hinnerup

98 65 36

Østergaard, Lars Henrik
Rønvangen 22, 8382 Hinnerup

96 01

64

87

76

1 3 83

23

76

2a

2b

Klasselærer: Hans Christian Birkeland

Tlf.

Bjerg, Merete
Thiesensvej 23, Foldby, 8382 Hinnerup

98 64 33

Christensen, Belinda Christa
Frejasvej 1, 8370 Hadsten

98 08 30

Christiansen, Anne Dorthe
Væthvej 25, 8870 Langå

46

Erenbjerg, Anette
Lærkevej 3, 8382 Hinnerup

98 59 05

Fuglbjerg, Gitte
Holtegårdsvej 5, 8370 Hadsten

98 10 79

Hansen, Jesper Einar Ejlskov
Teglværksvej 6, Ødum, 8370 Hadsten

98 90 28

Harke, Brigitte Christina
Hjaltesvej 30, 8370 Hadsten

98 18 48

Herlufsen, Birgitte Bøge
Vermundsvej 12, 8370 Hadsten

98 22 84

Jensen, Hanne
Lynghøjvej 10, Haldum, 8382 Hinnerup

98 66 87

Larsen, Charlotte
Helgesvej 10, 8370 Hadsten

98 34 43

Nielsen, Maj-Britt
Voldum-Rudvej 118, 8370 Hadsten

49

Nissen, Peter Christrup
Kløvervej 36, 8382 Hinnerup

98 64 34

Olesen, Pia
Ravngårdsvej 29, 8370 Hadsten

98 03 41

Pedersen, Inger Marie K.
Skanderborgvej 21, Over Hadsten, 8370 Hadsten

98 06 63

Pedersen, Susanne Møller
Hjaltesvej 13, 8370 Hadsten

98 17 32

Vinther, Anne
Bavnehøjvej 110, 8370 Hadsten

91

18 08

14

43

44 04

Klasselærer: Anette Klottrup

Andersen, Anne Mette Rye
Elgårdsvej 11, 8370 Hadsten

98 19 1 9

Andersen, Charlotte Brøgger
Ellemosevej 24, 8370 Hadsten

98 21

Behr, Simone
Neder Hadstenvej 23, 8370 Hadsten

98 16 90

Berggreen, Tine
Nørreskovvej 205, 8382 Hinnerup

65

35

2x

Bossow, Dorte
Orionsvej 7, 8370 Hadsten

98 21

Boye, Per Eigil
Siøvej 35, 8370 Hadsten

91

Byskov, Lena
Engparken 21, 8370 Hadsten

98 23 42

Elgaard, Jan Erik
Norgesvej 36, 8370 Hadsten

98 00 65

Kjeldsen, Vivi
Vermundsvej 53, 8370 Hadsten

98 15 27

Krogh, Mette
Hjortevej 45, Søften, 8382 Hinnerup

98 54 51

Nielsen, Ghita Kirkelund
Bekkasinvej 21, 8382 Hinnerup

98 80 72

Rasmussen, Malene
Postvej 26
a, 8382 Hinnerup

98 66 73

Rudolfsen, Marianne
Engparken 9, 8370 Hadsten

98 25 58

49

43 37

Klasselærer: Kirsten Løvschal
Behr, Suzan
Bjarkesvej 21, 8370 Hadsten

98 21

Berthelsen, Anders Stig
Glentevej 15, 8370 Hadsten

91

Bose, Peter Prosun
Graastenvej 11, Søften,

98 56 49

8382 Hinnerup

95

49 93

Christensen, Dorthe Arvad
Kildevangen 63, 8382 Hinnerup

98 57 25

Glistrup, Søren
Jupitervej 33, 8370 Hadsten

98 30 97

Hansen, Inge Sejr
Nørreriisvej 4, 8382 Hinnerup

98 60 03

Hedemann, Peter
Kløvervej 18, 8382 Hinnerup

98 55 91

Henriksen, Jens-Peter Bak
Engvej 20, 8382 Hinnerup

98 56 15

Jensen, Karen Landberg
Norgesvej 60, 8370 Hadsten

98 15 42

Jensen, Klaus Overgaard
Hammelvej 51, Lyngå, 8370 Hadsten

98 23 27

Jensen, Lone Bech
Nørreskovvej 177, 8382 Hinnerup

98 66 07

66

2y

Jensen, Palle Skovbo
Ringshøj 16, 8382 Hinnerup

98 78 14

Knudsen, Joan Spørring
Postvej 61, Foldby, 8382 Hinnerup

98 60 20

Lauridsen, Lars Kjær
Engvej 28, 8382 Hinnerup

98 61

Lysgård-Madsen , Karen
Fusagervej 3, Foldby, 8382 Hinnerup

98 70 47

Morsing, Anni
Rønvangen 19, 8382 Hinnerup

98 66 55

Mortensen, Malene Vejby
Skovvangsvej 8, 8370 Hadsten

98 08 79

Møller, Helen Rosenkvist
Hårvej 19, 8382 Hinnerup

98 58 37

Nielsen, Henrik Bendix
Rønvangen 190, 8382 Hinnerup

98 78 87

Nielsen, Laila
Kirkevej 29, 8370 Hadsten

98 25 24

Nielsen, Morten Damgård
Ananasvej 4, Søften, 8382 Hinnerup

91

Pedersen, Anita Møller
Bondagervej 3, Foldby, 8382 Hinnerup

98 61 43

Pedersen, Birgitte Lund
Pøtmøllevej 14, Tinning, 8382 Hinnerup

98 56 78

Pedersen, Jette Dittmer
Hjaltesvej 18, 8370 Hadsten

98 02 56

Rasmussen, Tonny Vind
Ådalen 25, Selling, 8370 Hadsten

91

Steffensen, Morten Drekjær
Oddervej 5, 8370 Hadsten

98 32 37

Udengaard, Jan
Siøvej 9, 8370 Hadsten

91 48 61

81

13 03

44 73

Klasselærer: Poul Frandsen
Christensen, Annette Kjær
Rønvangen 208, 8382 Hinnerup

98 66 82

Christiansen, Lone Boje
Vesterled 3, Laurbjerg, 8870 Langå

46 81

Dalsgaard, Birthe Hunnerup
Herstvej 18, Grundfør, 8382 Hinnerup

98 78 57

Egestad, Marianne
Ellemosevej 33, C12, 8370 Hadsten

98 31

67

57

43

Ekberg, Greta
Odinsvej 12, 8370 Hadsten

98 06 82

Hansen, Charlotte Juhl
Rensdyrvej 26, Søften, 8382 Hinnerup

98 82 52

Hansen, Ole Møller
Foldbygaard, Postvej 86,8382 Hinnerup

98 76 42

Jensen, Steen Talmark
Lindkærvej 45, Vissing,

98 10 54

8370 Hadsten

Jørgensen, Hanne Hesthaven
Hadstenvej 5, Laurbjerg, 8870 Langå

46 80 80

Jørgensen, Peter Angkjær
Merkurvej 15, 8370 Hadsten

98 11

Kruse, Henrik
Kildevangen 55, 8382 Hinnerup

98 53 54

Larsen, Henrik
Søndermarken 60, Søften, 8382 Hinnerup

98 64 82

Mogensen, Heidi Mette Gammeljord
Engvej 12, 8382 Hinnerup

98 56 64

Møller, Jakob Møllenbach
Hroarsvej 12, 8370 Hadsten

98 03 69

69

Møller, Sheila Østergaard
Ellemosevej 31 B7, 8370 Hadsten
Nielsen, Per Koopmann
Rønvangen 204, 8382 Hinnerup

98 66 24

Nørskov, Charlotte
Kløbervej 35, 8382 Hinnerup

98 70 84

Olesen, Tine Medum
Rensdyrvej 50, Søften, 8382 Hinnerup

98 70 27

Pedersen, Henning Sønderby
Toftkærvej 9, Vitten, 8370 Hadsten

98 84 59

Rasmussen, Lars
Venusvej 20, 8370 Hadsten

98 15 94

Sørensen, Erik Kviesgaard
Tybjergvej 8, 8382 Hinnerup

98 55 90

Tousgaard, Jens
Hjaltesvej 53, 8370 Hadsten

98 19 64

Værum, Pia
Sognevej 6, Grandslev, 8870 Langå

96 41

68

93

2z

Klasselærer: Ellen Johanne Tandrup

Tlf.

Ahlstrøm, Dorte
Mosevænget 10, 8382 Hinnerup

98 55 42

Berg, Susanne
Kløvervej 2, 8382 Hinnerup

98 65 84

Christensen, Conni
Astrup Skovvej 4, 8370 Hadsten

98 90 69

Gelser, Jesper
Islandsvej 30, 8370 Hadsten

98 20 01

Gernyx, Marianne
Helgesvej 6 a, 8370 Hadsten

98 05 45

Gjerulff, Lotte
c/o B.E. Morsing, Rønvangen 19, 8382 Hinnerup

98 66 55

Hartmann, Morten Hildebrandt
Tørvevej 8, Vitten, 8370 Hadsten

98 55 06

Jensen, Jens Ladefoged
Helgesvej 7, 8370 Hadsten

98 05 35

Jensen, Jette I.
Irisvej 1, 8370 Hadsten

98 00 64

Jensen, Lisbeth Bakke
Hovvej 6, Grundfør, 8382 Hinnerup

98 50 43

Jensen, Ole Bak
Vermundsvej 10, 8370 Hadsten

98 19 22

Jensen, Troels Agerbo
Damsbrovej 57, Norring, 8382 Hinnerup

98 60 83

Johansen, Gitte
Marsvej 7, 8370 Hadsten

98 19 24

Nielsen, Finn Platz
Fusagervej 37, Foldby, 8382 Hinnerup

98 61

Nielsen, Kirsten Jeannette
Gråstenvej 4, Søften, 8382 Hinnerup

98 52 91

Nielsen, Thomas Buschmann
üffesvej 21, 8370 Hadsten

98 07 53

Olesen, Poul Bundgaard
Hroarsvej 9, 8370 Hadsten

98 20 37

Outzen, Anne
Hjaltesvej 23, 8370 Hadsten

98 18 63

Pedersen, Lene Hjorth
Randersvej 62, Galten,

98 35 58

8370 Hadsten

Rasmussen, Pia Vind
Siøvej 57, 8370 Hadsten

69

07

Rosborg, Niels
Frejasvej 5, 8370 Hadsten

98 11

Strange, Lykke
Snerlevej 12, 8382 Hinnerup

98 54 77

Sørensen, Flemming Bach
Bøgevej 3, 8382 Hinnerup

98 59 71

Tellufsen, Lars
Nørrevangen 9, 8382 Hinnerup

98 63 90

Thillemann, Hanne
Venusvej 1, Søften,

98 58 79

8382 Hinnerup

Thomsen, Henrik Dahl
Mågevej 6, 8382 Hinnerup

70

10

98 54 18

AFGANGSKLASSERNE 198A

3a
Back, Dorthe Ingrid

Pedersen Pia Boye

Baarup, Eva

Rasmussen, Lotte Rosgaard

Carlsen, Marianne Harding

Tønnesen, Lilli Hvid

Hougaard, Jane Winther

Vestbo, Margit

Jacobsen, Gunnar Dobritz

Weber, Rolf

Johansen, Lene

Weinell, Mette

Langberg, Anna Marie

Witt, Charlotte Lybek

Madsen, Susanne Boe

Mundbjerg, Sanne
Nielsen, Gynna Søegaard
Nielsen, Anne Ejby
Olesen, Niels

71

3b

Andersen, Lene Lund

Meinert, Mette

Berg-Christensen, Tina

Mogensen, Svend Aage Lund

Busk, Elsi

Olesen, Peter

Frandsen Birgitte Hasager

Olsen, Ulla Højen

Hviid, Betinna Smedegaard

Rasmussen, Susanne

Jacobsen. Tine Niebuhr

Skulvad, Nanna

Jensen, Henriette Storm

Strømgaard, Pia

Johannessen, Bjarne
Jørgensen, Claus Wendelbo

Kristensen, Henrik Skovgaard
Larsen Connie Stensgaard
Lyngsø, Hanne Marie

72

3x
Christensen, Tomas Bjerregaard Nygaard, Ninna

Due, Jan Michael

Olsen, Finn Højen

Hansen, Kristian Munk

Petersen, Sanne

Jensen, Annette

Sanggaard, Anna Thora

Jensen, Lotte Lind

Trosborg, Per

Juhl, Claus

Vinge-Hansen, Mette

Kjærsgaard, Anders

Kristiansen, Lone
Kruse, Ann

Larsen, Helle Nøhr
Lorentsen, Iben

Madsen, Steen Boe
Nielsen, Hans Boye

73

3z
Bendtsen,

Søren Kristian

Mortensen, Peter Vejby

Christiansen, Susanne

Nielsen, Anne

Effersøe, Flemming

Nørgaard, Henrik Klosterskov

Hansen, Jens Kappel

Olesen, Hanne

Hebsbaard, Torben

Pedersen, Helle Hjorth

Hougaard, Kim

Søndergaard, Marianne

Huulgaard, Lone

Sørensen, Carsten Amstrup

Jensne, Lars

Therkelsen, Lone

Jensen, Peter Munk

Jensen, Tine Heilmann
Kjelsden, Sonja Marie

Kristiansen, Niels Bjerg
Laursen, Henrik Duch

74

3z
Bergman, Claus

Pedersen, Flemming

Deding, Lene Sveinsson

Petersen, Henriette Rugholm

Dud, Poul Martin

Poulsen, Gunner Kjerulf

Ellebye, Bettina

Sørensen, Anne Mette

Gotfredsen, Søren Michael

Sørensen, Kim Aarestrup

Grooss, Ole Claudius
Hjortsøe, Jesper
Jensen, Anne Dam

Jensen, Gitte Lund
Jeppesen, Lone
Knudsen, Marianne Spørring

Mikkelsen, Brian Hult

Pedersen, Charlotte Søby
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AMTSGYMNASIET I HADSTEN

Centraldel
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1
1
3
4
•
«
1
I
S

KØKKEN
TÈKNIKRUM
BOGDEPOT
CYKELKÆLDER
PEDELRUM
FORMNING
OPERATØRRUM
AUDITORIUM
KANTINE

10
11
11
13
14
ta
14
17
IB

PÆD. VÆRKSTED
ADMINISTRATION
REKTOR
BIBLIOTEK
MØDERUM
LÆRERVÆRELSE
SAMTALERUM
STUDIEVEJLEDER
MUSIKLOKALER

30-30 KLASSERUM
31-31 HJÆLPERUM
13 ELEVRAD

IDRÆTSHAL

40 SPROGLABORATORIUM
41 FYSIK
43 KEMI
43 BIOLOGI
44 BIOLOGI - KEMI
45 VÆKSTHUS

40
51
53
S3

IDRÆTSHAL
OMKLÆDNING
BADERUM
REDSKABER

UNDERETAGE

HJEMSTAVN

Grundplan
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