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MARSELISBORG
ÅRSSKRIFT

GYMNASIUM

1975 - BERETNING OM SKOLEÅRET 1974/75

Marselisborg Skole blev grundlagt den 2. maj 1898 af cand.theol.

Olaf Gudme som en privat kostskole efter engelsk forbillede. Antal -

let af kostelever blev dog aldrig stort, men fra Århus by og opland

kom hurtigt et stort antal hjemmeboende elever, hvoraf de fleste gik
i skolen i 12 år fra 1. klasse til studentereksamen. Denne mulighed
opretholdtes indtil 1931, da forberedelsesskolen nedlagdes. Mellem

skolen med 4 klasser og en realklasse opretholdtes indtil skoleloven

1958, da den ændredes til en 3-årig realafdeling, som blev nedlagt
i 1973. Gudme havde af Århus kommune lejet herregården Marselisborgs

hovedbygning med tilhørende store park. Efter en brand i 19o9 blev
alle herregårdens bygninger nedrevet. 1899 opførtes den skolebygning,
som nu kaldes den gamle bygning, og som også rummer rektorbolig.

19o4 opførtes bygningen ved Birketinget, som stadig må betegnes som
den centrale del af skolen (med hovedindgang). Der er bygget til
to gange: 1942 en tværfløj med pigernes gymnastiksal og sangsal,

1958 den langt større tværfløj med faglokaler for fysik, kemi, geo
grafi og biologi.

Gudmes private skole havde ti blomstrende år. Derefter blev den præ

get af voksende økonomiske vanskeligheder, og i 1916 blev den over
taget af Århus kommune. Efter den store kommunalreform blev skolen i 1973

amtskommunal.

Gudme forlod skolen og afløstes af dr.phil. J.K. Larsen, som

var rektor i 23 år til 1939. I denne tid var gymnasiet to-sporet: en ny

sproglig og en matematisk linje. Derefter fulgte rektor Brorson Fich i

25 år til 1964. Navnet Marselisborg Skole ændredes i 1939 til Marselisborg
Gymnasium. Antallet af gymnasieklasser voksede skridt for skridt frem

til det nuværende i et fem-sporet gymnasium. I 1973, da realafdelingen

forsvandt, oprettedes en HF-afdeling, som hurtigt blev normeret til
3 spor. Fra 1964 var Bernhard Baunsgaard rektor, indtil han på grund af

arbejdet i Folketinget tog sin afsked i 1972 og efterfulgtes af
rektor Jens Aggebo.
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HANS ERIK KNUDSEN.

Lektor Hans Erik Knudsen døde den 19. oktober.

Han blev født den 1. juli 1914 og nåede således at opleve sin
60 års dag nu i sommer.

Hans liv var musik.

Allerede i 1931

tog han eksamen som statsprøvet musikpædagog fra Det kgl. Musik
konservatorium som privatist og blev ansat som lærer ved Savery's

musikskole i Horsens, hvor han i barndomstiden havde været en ta

lentfuld og flittig elev.

I 1941 kom han til Folkemusikskolen i
I 1962 blev han ansat som mu

Arhus, fra 1946 som meddirektør.

siklærer ved Marselisborg Gymnasium, i 1969 udnævnt til lektor.
I sine 12 år her prægede han skolen med sin fine musikkultur.

Julekantaten og forårskoncerterne var naturligt nok højdepunkter
ne, som det daglige

arbejde i musiktimerne og i kortimerne om

eftermiddagen pegede hen imod.

Han holdt af musik, og han holdt

af eleverne- en del fortsatte med at deltage i koret flere år ef

ter, at de var dimitteret herfra.
Hans Erik Knudsen var et følsomt og fintfølende og beskedent men

neske.

Han havde en ægte høflighed, som var afvæbnende, og som

bidrog til, at han havde det smukkeste forhold til sine elever

og kolleger.
Jens Aggebo

4.

SØREN AAGAARD.
Søren Aagaard døde den 17. januar, kun 33 år gammel.

En ellers ufarlig operation havde, trods lægernes agtpågivenhed,
udviklet sig uventet kritisk.

Søren Aagaard blev straks efter bifagseksamen i gymnastik ved Kø
benhavns Universitet i 1964 ansat som timelærer ved Marselisborg

Gymnasium.

Årsberetningerne oplyser, at han kun havde ca. halvt

timetal, hvad der nok overrasker de fleste, for han udfyldte en
stor plads i skolens liv.

Hans arbejde med alle idrættens disci

pliner, var af meget høj kvalitet og føjede sig smidigt efter den

udvikling, faget gennemløb i 10-året.

Med sin altid årvågne pæda

gogiske sans var han et værdsat medlem af lærerforsamlingen.

Hans

deltagelse i drøftelserne om eleverne var ivrig og klog.
Hans anden store interesse var biologi, som han fik mindre tid til

at pleje, end han først havde håbet, men han påtog sig dog lejlig
hedsvis kortere vikariater i faget, og var i nogle år Skjøt-Peder-

sens assistent på Naturstien.

Sidste sommer fik han ansættelse som svømmelærer ved Odder kommune.

Her på skolen beklagede vi, at vi måtte tage afsked med ham, men
vi glædede os samtidig over, at han hermed havde fået sig en livs

stilling .
Jens Aggebo

MARSELISBORG GYMNASIUM
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Marselisborg Gymnasium omfatter to gymnasiale uddannelser: en 3-årig gymnasieskole og et !-årigt HF-kursus.
OPTAGELSE I
GYMNASIET

Ansøgning om optagelse på den matematiske eller på den sproglige
linje skrives på et skema, der i februar eller marts måned ef
ter bekendtgørelse i dagspressen udleveres på den skole, hvor
ansøgeren går, eller på Gymnasienævnets kontor, Tranekærvej 70,
8240 Risskov.
Hvis den afleverende skole betegner en elev som "egnet", og
resultatet af oprykningsprøven efter 2. realklasse eller real
eksamen er tilfredsstillende, skal vedkommende normalt optages
i Ig.
Hvis en elev, der er betegnet som "måske egnet" eller "ikke
egnet", opnår et tilfredsstillende resultat ved oprykningsprøven
eller realeksamen, kan elevens forældre forlange en optagelses
prøve afholdt på det gymnasium, hvor eleven primært søges optaget.
Den endelige afgørelse om optagelse i gymnasiet træffes af rek
tor i samråd med gymnasienævnet.
Elever fra 9. og 10. klasse kan optages i gymnasiet, hvis de
i modenhed og kundskaber står på samme trin som elever, der op
tages i gymnasiet efter ovennævnte regler.

"den lille
latinprøve"

Optagelse på den sproglige linje forudsætter, at eleven har be
stået latinprøven - eller består den inden udgangen af oktober
i det år, hvor optagelsen finder sted.

OPTAGELSE PÅ
HF-KURSUS

Ansøgningsskema fås ved henvendelse til skolens kontor. Skema
et indsendes til skolen senest den 1. april.
For at kunne optages må ansøgeren principielt have et kund
skabsniveau svarende til realeksamen eller 10. klasses statskon
trollerede prøve med engelsk og tysk og med matematik i samme
omfang som teknisk forberedelseseksamen.
Ansøgeren skal være fyldt 18 år inden 1. februar det år, han
indstiller sig til eksamen, men HF er i høj grad beregnet for
dem, der ønsker at vende tilbage til undervisningssystemet. Man
ge HF-elever vil derfor naturligt nok være ældre end 16-19 år,
som ellers er typisk for dem, der er i færd med en gymnasial ud
dannelse .
På grundlag af en vurdering af ansøgerens faglige og personli
ge kvalifikationer træffer rektor afgørelse om, hvem der kan op
tages.

GYMNASIET

STUDENTEREKSAMEN

Formål

Gymnasieafdelingen giver i tilslutning til 2. realklasse gennem
3 etårige klasser en fortsat almenuddannende undervisning, som
tillige giver det nødvendige grundlag for videregående studier
og slutter med en prøve (studentereksamen).

Timeplan

På næste side ses gymnasietimeplanen med de linjer, grene og øv
rige valgmuligheder, som Marselisborg Gymnasium normalt kan til
byde. Der henvises desuden til kapitlet FORSØG i årsskrift 1973/74.

Standpunkts
bedømmelse

I hvert af de fag, hvori der til studentereksamen gives årskarak
terer, skal der mindst én gang om året - og kan der, efter lærer
rådets beslutning, to gange om året - gives meddelelse til hjem
met om elevens standpunkt. Såfremt eleven er fyldt 18 år eller
har indgået ægteskab, gives meddelelsen dog til eleven selv.
Standpunktsmeddelelse skal senest gives i marts måned og udtryk
kes ved en karakter fra den til studentereksamen benyttede karak
terskala og kan ledsages af et i ord affattet vidnesbyrd om ele
vens anlæg og arbejde i faget.
Karakteren skal ledsages af et vidnesbyrd, dersom elevens stand
punkt bedømmes til under 6, eller hvis den betegner en væsentlig
nedgang i faget i forhold til den forudgående bedømmelse af stand
punktet.

GYMNASIET
TIMEPLAN

MATEMATISK LINJE

SPROGLIG LINJE

særfag

fællesfag

ugentlige
timetal

1. 2. 3.

særfag

fællesfag

ny
sproglig
gren

samfunds
sproglig
gren

2. 3.

2. 3.

1. 2. 3.

religion

0

12

0

12

dansk

3

3

3

3

engelsk

4

4

6

tysk

3

3

5

4

matematisk
fysisk
gren

matematisk
naturfaglig
gren

samfunds
matematisk
gren

2. 3.

2. 3.

2. 3.

4

}’5
>500

fransk
3

3

latin

4

oldtidskundskab

12

0

historie og
samfundskundskab

2

3

5

russisk

>533

J
4

3

0

1

samfundsfag
geografi

2

biologi

0

0

5

3

2

3

0

26 15 15

legemsøvelser

2

musik

2

formning og
kunstforståelse

_

3

3

2

2

2

1

11 12

11 12

1

1

5

5

3

0

3

2

3

2

0

3

3

7

0

3

2

3

0

3

0

1

0

3

3

5

2

2

2

2

5

5

6

3

3

3

3

3

fysik
2

0

2

5

kemi

matematik

12

26 12 12

2

2

14 15

14 15

14 15

14 15

14 15

14 15

2

2

0
30 19 18

11 12

11 12

2 1
0
30 16 15
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Kontakt med
hjemmene

Kontakten mellem gymnasieskolen og hjemmene sikres iøvrigt ved
forældremøder med deltagelse af lærere, elever og disses for
ældre .

Oprykning

Lærerforsamlingen udtaler sig i tvivlstilfælde om, hvorvidt en
elev i Ig eller 2g bør fortsætte i næste klasse, men eleven og
forældremyndighedens indehaver træffer afgørelse af, om eleven
skal fortsætte i næste klasse.

Eksamen

Ved studentereksamen skal eleverne godtgøre, at de har nået den
modenhed og kundskabsfylde, der er sat som undervisningens mål.
Prøven er dels skriftlig, dels mundtlig. Opgaverne til de skrift
lige prøver gives af ministeren. Ved de mundtlige prøver, der
er offentlige, eksamineres der af vedkommende lærere, og eksa
mensspørgsmålene stilles af disse, således at de dog godkendes
af censorerne. Enkelte eksamensfag afsluttes efter Ig og 2g,
de fleste efter 3g.

Re
eksamination

Vedrørende reeksamination henvises til undervisningsministeriets
bekendtgørelse af 12. marts 1973.

Årsprøver ef
ter Ig og 2g

Ved skoleårets slutning gives årskarakterer i de af klassens fag,
hvori der ved studentereksamen gives årskarakterer. Der afhol
des en årsprøve, som mindst omfatter samtlige skriftlige fag.
Lærerrådet fastsætter ordning og omfang af eventuelle mundtlige
årsprøver og klassernes arbejde i tiden efter, at undervisning
efter normalt skema er ophørt og indtil sommerferien.

HF-KURSUS

HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN

Formål

Højere Forberedelseseksamen skal sikre tilstedeværelsen af det
faglige grundlag og de øvrige almene forudsætninger, der er nød
vendige for at påbegynde videregående uddannelser.

Timeplaner

På de følgende sider ses HF-timeplanerne, dels den oprindelige
som gælder for dem, der påbegyndte kursus i august 1973 med hen
blik på dimission i 1975, dels den nye, som gælder for de føl
gende årgange.

Eksamen

Eksamen omfatter samtlige fag med undtagelse af fagene idræt,
musik og formning som fællesfag. Der holdes eksamen i de enkelte
fag ved udgangen af det semester, hvor undervisningen i faget
slutter. Ved eksamen holdes der skriftlige og mundtlige prøver
med censorer, der beskikkes af undervisningsministeren. De mundt
lige prøver er offentlige.

Privatister

HF som selvstudium forudsætter tilmelding til et af de godkendte
HF-kurser senest den 1. marts samme år. Rektor, studievejleder
og faglærere er parate til at råde og vejlede selvstuderende med
hensyn til arten og omfanget af deres eksamenslæsning. Det vil
være de færreste, der ved selvstudium kan forberede sig til HFeksamen. Langt de fleste må have undervisning.

FÆLLES

FOR GYMNASIET OG HF

Karakterskala

Alle standpunktsvurderinger og eksamensresultater udtrykkes ved
13-skalaen, der omfatter karaktererne 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
03, 00.

Mødepligt

Eleverne har mødepligt til undervisningen. Forsømmelser kan med
føre, at skolen ikke kan indstille den pågældende til eksamen.

Gratis

Undervisningen er gratis, og bøger m.v. stilles vederlagsfrit
til rådighed for alle skolens elever, idet enhver er økonomisk
ansvarlig for udleverede bøger. - Udgifter til anskaffelse af
gymnastiktøj o.lign, afholdes dog af eleverne, ligesom der kan
blive tale om et beløb i forbindelse med ekskursioner.
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TIMEPLAN
HF 1973/75

Antallet af ugentlige timer
1. se-

2. se-

3. se-

4. se

mester

mester

mester

mester

3
0
3
3
0
3
3
4
2
2
2
2

3
2
3
2
0
2
3
3
2
2
2
2

3
3
3
0
2
3
3
0
0
0
0
0

5
0
3
0
3
3
3
0
0
0
0
0

27

26

17

17

FÆLLESFAG:
dansk ..........................
kristendomskundskab ............
historie .......................
biologi ........................
geografi .......................
matematik ......................
1. fremmedsprog ................
2. fremmedsprog ................
samfundsfag ....................
sang ...........................
formning .......................
legemsøvelser ..................

Ved siden af fællesfagene skal den enkelte efter eget valg ud fra
evner og interesser sammensætte et antal tilvalgsfag svarende til
mindst 17 points. Tilvalgsfagene er enten visse af fællesfagene
mere indgående behandlet eller andre fag, som nævnt nedenfor.

De forskellige fag har følgende pointstal:
udvidet biologi 8, udvidet matematik 10, udvidet 1. fremmedsprog 11,
udvidet 2. fremmedsprog 6, udvidet samfundsfag 5, udvidet musik 7,
udvidet formning 7, udvidet legemsøvelser 7, 3. fremmedsprog 11,
fysik 12, kemi 7, kemi med forkursus i fysik 9, psykologi 4. - Valg
af udvidet biologi forudsætter, at der tillige vælges kemi. Valg
af kemi uden enten fysik eller biologi som tilvalgsfag forudsætter,
at der tillige vælges forkursus i fysik.

Antallet af ugentlige timer
TILVALGSFAG:

biologi ........................
matematik ............... .......
1. fremmedsprog ................
2. fremmedsprog ................
samfundsfag ............... .
sang og musik ............. . . ..
formning .......................
legemsøvelser ..................
3. fremmedsprog ................
fysik, forkursus ...............
fysik, hovedkursus .............
kemi ............... ............
psykologi ......................

1. se

2. se

3. se

4. se

mester

mester

mester

mester

0
3
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0

0
2
2
0
0
0
0
0
2
2
0
3
2

4
2
5
3
2
3
4
4
3
0
5
4
2

4
3
4
3
3
4
3
3
3
0
5
0
0
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TIMEPLAN

Antallet af uigentlige timer

HF 1974/76

1. se-

2. se-

3. se-

4. se-

og følgende

mester

mester

mester

mester

3
0
3
3
3
5
4
3
2
2
2

3
0
3
2
2
5
3
3
2
2
2

4
3
3
0
0
0
4
0
0
0
0

4
3
3
0
0
0
4
0
0
0
0

30

27

14

14

FÆLLESFAG:
dansk ...........................
religion .......................
historie .......................
biologi ........................
geografi .......................
matematik .... .................
engelsk ........................
tysk ...........................
samfundsfag ....................
musik/formning .................
idræt ..........................

Ved siden af fællesfagene skal den enkelte efter eget valg ud fra
evner og interesser sammensætte et antal tilvalgsfag svarende til
mindst 20 points. Tilvalgsfagene er enten visse af fællesfagene
mere indgående behandlet eller andre fag, som nævnt nedenfor.
De forskellige fag har følgende pointstal:
udvidet biologi 8, udvidet matematik 12, udvidet engelsk 7, udvi
det tysk 10, udvidet samfundsfag 6, udvidet musik 8, udvidet form
ning 8, udvidet idræt 8, fransk 11, fysik 14, kemi 10, psykologi 6.

Antallet af ugentlige timer
TILVALGSFAG:

biologi ........................
matematik ......................
engelsk ........................
tysk ...........................
samfundsfag ....................
musik ...........................
instrumentalundervisning ......
formning .......................
idræt ..........................
3. fremmedsprog ...............
fysik ..........................
kemi ...........................
psykologi .... .................

1. se-

2. se-

3. se-

4. se

mester

mester

mester

mester

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
4
4
0
6
6
13
3
0
5
5
0
3
3
0
3
3
0
11
0
4
4
0
4
4
3
4
4
3
6
5
0
5
5
0
3
3
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EKSAMINER 1974
STUDENTEREKSAMEN

Realeksamen blev afholdt sidste
gang i 1973. Højere Forberedelses
eksamen afholdes første gang 1975.
Der indstilledes 56 sproglige
elever, som alle bestod: 31 nysprog
lige og 25 samfundssproglige.

SPROGLIG LINJE.

a:
Merete Bang
Stig Gammelgaard
Merete Graabæk
Brita Helge
Bente Hust
Jytte Marie Jacobsen
Anne-Margrethe Jensen
Brita Jensen
Birgitte Hass Kristensen
Lili Bay Kristensen
Hans Henrik Langballe Mogensen
Jørgen Skammeritz Nielsen
Søren Bjerregaard Nielsen
Steen Otto Rasmussen
Bjarne Simonsen
Kirsten Kretzschmar Tagesen
Bo Thalund
Karin Østergaard

b.

c.

Karen Bjergsted Andersen
Susanne Andreasen
Peter Bæk
Niels Peter Amstrup Christensen
Conny Berit Hansen
Inge Marie Jakobsen
Birgit Jensen
Anna Elisabeth Rask Jørgensen
Mette Steen Knudsen
Grethe Johanna Kvist
Bente Karin Larsen
Mette Stylsvig Mikkelsen
Anne Nielsen
Lis Anette Nielsen
Jan Pedersen
Inge Vibeke Petersen
Kai Peter Smedegaard Rasmussen
Henrik Morville Schrøder
Lene Fogh Sørensen

Lars Brunsholt
Anne-Birte Christensen
Jette Christiansen
Bodil From
Henrik Bendix Hjelmvig
Mads Peter Holm
Birgitte Holst
Mette Høiriis
Henrik Fink Isaksen
Mads Kristian Wennstrdm Jonshøj
Lisbeth Knudsen
Jørgen Soelberg Kristensen
Bente Pia Nielsen
Anne-Marie Olsen
Aase Pedersen
Vibeke Ryttergaard
Lars-Henning Slyngborg
Kirsten Juhl Terkelsen
Annemarie Wilsky

11.
Der indstilledes 70 matematiske
elever, hvoraf 69 bestod: 42 matematisk-fysiske, 6 matematisk-naturfaglige og 21 samfunds-matematiske.
MATEMATISK LINJE.
X:

Erik Quist Christensen
Jan Christensen
Kim Erlind Erikstrup
Birthe From
Kjeld Carsten Fuglholt
Troels Hørgaard
Jan Jensen
Niels Steen Jørgensen
Ole Kolling
Maren-Inger Lillelund
Anne Gitte Abkjær Nielsen
Ole Aagaard Olsen
Lars Bo Baadsgaard Pedersen
Bjarne Emil Rasmussen
Lars Guldmann Rasmussen
Torben Gang Rasmussen
Hans Jørgen Rimmen
Jens Andreas Rudkjøbing
Pia Marian Sigsgaard
Bente Kirsten Sørensen
Margit Thybo Sørensen
Søren Thornild
Kaj Voetmann
y;

z:

Helle Kjærgaard Andersen
Niels Hartvig Andersen
Otto Bavngaard
Jan Ole Christiansen
Michael Clausen
Aase Hjort
Jakob Holm
Kurt Alfred Hytting
Susanne Hørmann
Bo Funck Jensen
Dan Funck Jensen
Klaus Mandal Jensen
Jette Nedergaard Jørgensen
Niels Ingemann Kristensen
Carsten Mikkelsen
Jes Pedersen
Helle Margrethe Blach Petersen
Ib Poulsen
Inger Fristrup Qvist
Jørgen Rasmussen
Jørgen Kock Rasmussen
Ole Nygaard Sørensen
Susanne Vinter

Elsebeth Andersen
Anders Bang
Jørgen Brodersen
Lars Baadstorp
Vivi Hambro Danchell
Lars Ekeroth
Karen Margrethe Jakobsen
Søren Kabel1
Lars Christian Larsen
Henrik Johannes Mortensen
Henrik Olesen
Jens Olsen
Suzanne Heide Ottosen
Eddie Kvistgaard Pedersen
Edith Rasmussen
Laurits Peter Rasmussen
Jan Skajaa
Gert Constantin Skaarup
Lars Sylvest
Poul Kristian Thiede
Eva Marianne Thorsager
Filip Vulvig-Kristensen
Hans Henrik Zanoni

12.

ELEVERNE
ELEVTAL PR. 25. AUGUST 1974

GY

fr/ru

fo/mu

17/ 2

13/ 6

ialt

dr/pi

3a

19

2/17

13/ 6

3b

20

5/15

16/ 4

4/16

3c

20

5/15

15/ 5

13/ 7

3x

21

14/ 7

16/ 2/ 3

3y

25

17/ 8

18/ 7/ 0

12/13

3z

21

15/ 6

12/ 5/ 4

11/10

2a

22

6/16

12/10

2b

23

4/19

17/ 6

17/ 6

2c

23

5/18

16/ 7

14/ 9

2x

21

12/ 9

16/ 5/ 0

2y

20

14/ 6

4/ 6/10

15/ 5

2z

21

12/ 9

16/ 2/ 3

12/ 9

la

25

3/22

Ib

27

7/20

Ix

28

19/ 9

iy

26

17/ 9

Iz

26

18/ 8

388

175/213

mF/mS/mN

en/ty

sN/sS

8/13

16/ 5

19/ 3

10/12

15/ 6

17/ 4

21/ 4

20/ 8

19/ 7

tilvalg:

en

fr

ma

ke

sf

ps

mu

fo

ty

2p

22

9/13 19

11

0

1

12

7

2

4

5

13

2q

22

9/13

9

3

6

6

12

4

8

3

4

5

lp

24

9/15

8

16

iq

24

9/15

11

13

92

36/56

HF

Total

bi

gy

7

480

SÆRLIGE OPLYSNINGER:

Skolen havde i efterårssemestret 2 gæsteelever fra USA.
gen på den sproglige linie, henholdsvis 2a og la.

De fulgte undervisnin

I perioder har nogle af skolens lærere givet hospitalsundervisning til 1 elev.

Skolens HF-kursus har 4 selvstuderende. - 1 elev i 3g går op som privatist.

13.

ÆNDRINGER I ELEVTALLET I SKOLEÅRET 1974/75.

Fra den 1. april 1974 til den 1. april 1975 ændrede skolens elev'
tal sig således:
1. april 1975

1. april 1974
dr

Pi

ialt

GY

181

204

385

HF

15

29

44

196

233

429

ialt

dr

Pi

ialt

GY

165

207

372

HF

34

53

87

199

260

459

ialt

Fra den 25. august 1974 til den 1. april 1975 har der været føl
gende ind- og udmeldelser:
indmeldelser
dr

udmeldelser*

pi

ialt

dr

pi

ialt

ig

ig

5

3

8

2g

2g

3

2

5

3g

3g

2

1

3

Ih

2

2h

ialt

2

1

3

Ih

2

4

6

1

1

2h

1

2

3

2

4

ialt

13

12

25

I de nuværende klasser er der sket følgende ændringer i elevtal
let mellem 1. april 1974 og 25. august 1974.

omgængere

Ig

2g

3g

Ih

2h

dr pi

dr pi

dr pi

dr pi

dr pi

1

1

2

1

udmeldelser*

1

4

indmeldelser

2

2

*

ialt

1

5
1
2

3

udmeldelserne er incl. flytning til anden skole.

4

11

1

10

LÆRERKOLLEGIET
Rektor Jens Aggebo

Lektor A. Rübner Jørgensen

dansk 2q, oldtidskundskab ly

kemi 2yzF Iz, fysik 3zF 3xyzSN 2yzF Iz

Lærerinde Marie Aggebo

Adjunkt Jørgen Anker Jørgensen

gymnastikassistent 2by 2cz

geografi 3abcS 3xyzSN 2abcS 2xyzN
2p 2q lp Iq, biologi lp

Adjunkt Harald Westergaard Andersen
religion 3b 3c 3x 3y 3z 2b 2c 2x 2y 2z 2p
historie 2b 2z la

Lektor S.Lauge Jørgensen
oldtidskundskab 2c Ib Iz, historie 3c
2c 2z Ib Iz

Adjunkt Annamarie Bjerkø
formning 3ax 3by 3c 3z 2az 2b 2c 2x 2y
2PQ lp Iq

Musikpædagog Lone Karlsson

Cand.phil. Vita Braagaard

Lærerinde Birthe Knudsen

tysk 3bN 3cN Iq

gymnastik 3by 3cz 2ax laxz Iby Ipq
fritidssport

instrumentalundervisning 2PQ

Adjunkt Jørn Bærentzen
kemi 2xF 2PQ, fysik 3yF 2xF 1PQ
matematik lp

Cand.scient. Helge Knudsen
fysik 2xyzN ly

Musikpædagog Inge Lise Christiansson Adjunkt Eva Kullberg
instrumentalundervisning 2PQ

biologi 3b 3c 3xF Iq, musik Iz 2PQ
korsang, instrumentalundervisning

Lektor Grethe Drud
dansk 3a 3z 2c Iz, engelsk ly

Lektor Gudmund Køster
engelsk 2aN, tysk 3aN 2bN ly 2PQ

Cand.mag. Bjarne Eskildsen
engelsk Iq, musik 3ax 3by 2cz 2axz 2vcy la
lb Ix ly Ipq, korsang

Adjunkt Lene Fromholt Larsen

Stud.psych. Jørgen Filtenborg

Lektor L.M. Larsen

psykologi 2PQ

matematik 3zF 3xyzSN 2xyzS 2p

Adjunkt Jørgen Frandsen

Lektor Benthe Liljeroth

engelsk 3bN 2pq Iq, gymnastik 3by 2cz Ipq

dansk 3c 3y 2b 2y Ix

Adjunkt Mette Graabæk

Adjunkt Hans Lund

dansk 2a, engelsk 3abcS 2bN 2abcS lp

fransk 3c 3y 2c la Iz 2PQ, erhv.orient.

Stud.mag. Stig Guldberg

Adjunkt Anne-Lise Lykke-Andersen

gymnastik 3ax 2ax Iby
gymnastikassistent laxz

geografi 2xF 2yzF 2xyzS la Ib

matematik 3xF 2c 2xyzN Ix

Lektor Erik Madsen

Adjunkt Povl-Erik Halmind

biologi 3a 3xzN 2yzN 2PQ

historie 3b 3x 2y 2q, gymnastik 3cz 2by
laxz 2PQ, fritidssport

Lektor Margrete B. Madsen
matematik 2yzF la 2Q Iq

Adjunkt Karen Margrethe Halstrøm
engelsk lb 2Q, latin 2aN la
oldtidskundskab 2a 2x

Stud.scient. Lisbet Marcussen

Cand.phil. Lis Aagaard Hansen

Lektor Børge Møller-Madsen

dansk Ib

dansk 3x la, engelsk Iz, erhv.orient.

Adjunkt Kirsten Hermann

Cand.phil. Troels Nymann

matematik 3yF 2a 2b Iz

engelsk 3aN

Stud.mag. Jens Agertoft Johansen
instrumentalundervisning

biologi 3zF 3xyzS

Cand.mag. Steen S. Nørgaard

Adjunkt Kirsten Sloth

historie 3y 3z Iq

fransk 3b 2b Ix, matematik Ib ly 2q

Adjunkt Lis Outzen

Adjunkt Erling V. Sørensen

fransk 3a 2x ly

religion 3a 2a 2q, historie 3a 2a ly
2p lp

Adjunkt Ole Tingsted Pedersen
dansk 2x 2z 2p Iq, fransk 2z Ib

Adjunkt H.H. Tersbøl

Adjunkt Erik Prinds

historie Ix, samfundsfag 3xyzS 2abcS
2PQ

oldtidskundskab 2b 2y 2z la Ix
samfundsfag 3abcS 2xyzS lp Iq

Adjunkt Lis Vastrup
dansk 3b ly lp, fransk 3x 3z 2a

Adjunkt Jytte Purup
engelsk 3cN 2cN 2P

Adjunkt Niels Jørgen Vestergaard

Stud.mag. Peder Raskmark

kemi 2xyzS Ix, fysik 3xF 2xyzS Ix,
matematik 2xF

engelsk la Ix

Lektor H.E. Work

Stud.scient. Tom Henning Riisom

tysk 2aN la, latin 2bN 2cN Ib

kemi 2xyzN ly

Lektor J. Würtz

Gymnastiklærerinde Nina Schroeder
gymnastik 3ax 2by 2cz, gymnastikassistent
2ax laxz Iby Ipq, fritidssport

tysk 2cN Ib lp, russisk 3ax 2ax lax
erhv.orient.

Lektor H.E. Work er oprykket i lønramme 34 med virkning fra 1.april
1973.

Ansættelser som adjunkt pr. 1. august 1974: cand.mag. Mette Elisa
beth Graabæk (engelsk, dansk) og cand.mag. Erik Prinds (samfundsfag,
(oldtidskundskab)).
Midlertidige ansættelser som adjunkt pr. 1. august 1974:
cand.scient.
Anne-Lise Lykke-Andersen (geografi) og cand.mag. Steen Storck Nør
gaard (historie, filmvidenskab). De har begge gennemgået kursus i
undervisningsfærdighed i dette skoleår og har derfor haft nedsat ti
metal.
Pr. 1. februar 1975: cand.mag. Bjarne Eskildsen (musik, en
gelsk) .
Under adj. Kirsten Hermanns barselsorlov vikarierede cand.phil. Eli
sabeth Sommer Christiansen.
Under adj. Lis Vastrups barselsorlov vikarierede stud.mag. Annemarie
Christensen (fransk) og stud.mag. Finn Scheurer (dansk).

Adj. Hans Lund har undervist et hold af lærere og elever i italiensk
under fritidsloven.

Under cand.phil. Lis Aagaard Hansens sygdom vikarierede stud.mag.
Finn Scheurer.

16.

INSPEKTION OG ØVRIGE HVERV HAR VÆRET FORDELT SÅLEDES:

Administrativ inspektor

:

adjunkt Erling V. Sørensen

Boginspektor

:

adjunkt P.E. Halmind

Skemalægning

:

adjunkt Erling V. Sørensen og
adjunkt Lis Vastrup

Indre inspektion

:

adjunkt Hans Lund og
adjunkt Erik Prinds

Bibliotekar

:

adjunkt Ole Tingsted Pedersen

Tilsyn med biologi- og
geografisamlingerne

:
:

lektor Erik Madsen og
adjunkt J. Anker Jørgensen

Undervisningshaven

:

pens, lektor A.E. Skjøt-Pedersen

Tilsyn med fysiksamlingen

:

lektor A. Rübner Jørgensen og
adjunkt N.J. Vestergaard

Elevrådgiver

:

lektor Margrete B. Madsen

Studievejleder for HF

:

adjunkt H.H. Tersbøl

Rektors stedfortræder er lektor L.M. Larsen.

DELTAGELSE I KURSUS OG MØDER.

1974
16.09. - 21.09.

: cand.scient. Helge Knudsen, Kongres, Jugoslavien.

24.06. - 29.06.

: adj. Annamarie Bjerkø, glasurkemi, Århus Kunstakademi.

18.08. - 23.08.

: adj. Jørgen Frandsen og adj. Povl-Erik Halmind,
idrætsteori, Gymnastikteoretisk Laboratorium.

23.08. - 26.08.

: adj. Eva Kullberg, musik, Unge Hjems Højskole.

19.09. - 21.09.

: adj. Erling V. Sørensen, religion, København.

29.09. - 05.10.

: adj. Jørgen Anker Jørgensen, geografi, Kragsbjerggaarden
Odense.

04.10. - 05.10.

: adj. Jørgen Frandsen og Ikt. G. Køster, engelsk,
Skanderborg Amtsgymnasium.

25.10. - 26.10.

: adj. H. Westergaard Andersen og adj. Povl-Erik Halmind,
historie, Risskov Amtsgymnasium.

31.10. - 02.11.

: Ikt. G. Køster, Ikt. H.E. Work og Ikt. J. Würtz,
tysk, Rødkilde Gymnasium.

01.11. - 02.11.

: adj. Annamarie Bjerkø, formning, Randers tekniske skole.

07.11. - 09.11.

: adj. H. Westergaard Andersen og adj. Erling V. Sørensen,
religion, Niels Steensens Gymnasium.

17.
1975
03.01. - 06.01.

: adj. H.H. Tersbøl, samfundsfag, Vingstedcentret.

16.01. - 18.01.

: adj. Jørgen Frandsen, tværfagligt kursus "En periodelæs
ning i 20’erne", Mols.

16.01. - 18.01.

: cand.mag. Steen Nørgaard, Film og TV, Silkeborg.

29.01. - 01.02.

: Ikt. B. Møller-Madsen, erhvervsorientering, Vingsted
centret.

30.01. - 02.02.

: adj. Erling V. Sørensen, religion, Unge Hjems Højskole.

31.01. - 01.02.

: adj. Eva Kullberg, musik, Vingstedcentret.

05.02. - 08.02.

: adj. Kirsten Hermann og Ikt. Margrete Bjerrum Madsen,
matematik, Fuglsø-centret.

14.02. - 15.02.

: adj. Ole Tingsted Pedersen og adj. Lis Vastrup, regional
møde for fransk-lærere, Hindsgavl.

18.02. - 22.02.

: adj. H. Westergaard Andersen, historie, Skjern.

20.02. - 22.02.

: Ikt. G. Køster og Ikt. H.E. Work, tysk, Vingstedcentret.

19.02. - 22.02.

: Ikt. J. Würtz, russisk, Hjarnø.

26.02. - 01.03.

: adj. Jørn Bærentzen, atomenergiproblemer, Sandbjerg.

29.02. - 02.03.

: rkt. Jens Aggebo, seminar, Dansklærerforeningen, Hald.

01.03. - 03.03.

: adj. Annamarie Bjerkø, formning, Tønder.

02.03. - 08.03.

: adj. Eva Kullberg, biologisk fagdidaktik, Avedøre.

21.03. - 24.03.

: adj. H.H. Tersbøl, samfundsfag, Gentofte Statsskole.

LÆRERKANDIDATER.

Rektor Jens Aggebo havde i efterårssemestret 1974 tilsyn med CAND.PHIL.
ANNA-KARIN GUINDY (tysk hos H.E. Work og J. Würtz). I forårssemestret med
samme lærerkandidat (tysk hos Gudmund Køster og J. Würtz).
Studielektor B. Møller-Madsen havde i efterårssemestret 1974 tilsyn med CAND.
MAG. BJARNE LINDBERG BAK (historie hos H. Westergaard Andersen og Erling V.
Sørensen, samfundsfag hos Erik Prinds og H.H. Tersbøl). CAND.MAG. AAGE
FREDHOLM (historie hos H. Westergaard Andersen, Povl-Erik Halmind og S. Lange
Jørgensen, dansk hos B. Møller-Madsen og Ole Tingsted Pedersen). CAND.MAG.
ANETTE SCHMIDT (samfundsfag hos Erik Prinds og H.H. Tersbøl). I forårsseme
stret 1975 med CAND.SCIENT. FLEMMING HANSEN (geografi hos Anne-Lise LykkeAnder sen og J. Anker Jørgensen). CAND.SCIENT. ANDERS SØGAARD (fysik hos Jørn
Bærentzen, A. Rübner Jørgensen og Niels Jørgen Vestergaard, matematik hos
Kirsten Hermann). CAND.MAG. HELLE BØGGILD NIELSEN (formning/kunstforståelse
hos Annamarie Bjerkø). CAND.MAG. ANETTE SCHMIDT (historie hos H. Westergaard
Andersen og Erling V. Sørensen).
Studielektor J. Würtz havde i efterårssemestret 1974 tilsyn med CAND.MAG.
FINN THASTUM (dansk hos Benthe Liljeroth og B. Møller-Madsen). I forårsseme
stret 1975 med CAND.MAG. LAURITZ JOHANNSEN (engelsk hos Karen Margrethe Hal
strøm, Gudmund Køster, B. Møller-Madsen og Jytte Purup). CAND.MAG. ANNIE SØNDERGAARD KALLERUP (dansk hos Grethe Drud, Benthe Liljeroth og Ole Tingsted
Pedersen, tysk hos H.E. Work og J. Würtz). CAND.MAG. TORBEN MURMAN SØRENSEN
(dansk hos Grethe Drud og Ole Tingsted Pedersen, historie hos Povl-Erik Hal
mind og Erling V. Sørensen).

18.

AF ARETS ARBEJDE
STUDIE- OG ERHVERVSORIENTERING

Der har i begyndelsen af Ig og Ih været givet instruktion i læse
teknik, notatteknik, planlægning af selvstændigt skolearbejde m.v.
med udgangspunkt i Vibeke Bjernums bog: Kortfattet Studieteknik for
HF og gymnasiet.
Ig har i løbet af marts fået grenvalgsorientering
ved erhvervsorienteringslærerne og medvirken af lærere og elever
fra de respektive grene.
I 2g og 3g har der været givet oriente
rende timer i anlægs- og evneorientering med den hensigt at hjælpe
den enkelte elev med at klargøre for sig selv, inden for hvilke ho
vedområder hans/hendes evner, interesser, muligheder især ligger
(eksempelvis: socialt arbejde, undervisning, teknik, økonomi, ar
bejde hvor man er afhængig af andre, arbejde hvor man er meget overladt til sig selv). Grundbogen har her været den af Arbejdsdi
rektoratet udsendte Studie- og erhvervsvalget.
I afgangsklasserne
har der været givet egentlig erhvervsorientering mest i form af in
dividuel besvarelse af forespørgsler, fremskaffelse af ønskede op
lysninger med benyttelse af det righoldige piece- og brochuremate
riale, som skolens erhvervsvejledningskontor katalogiserer, samt er
hvervskartoteket.
Denne service står også åben for vore elever, ef
ter at de har forladt skolen, erfaringsmæssigt ofte benyttet i ef
terårsmånederne september og oktober.

Arbejdsformidlingen i Arhus arrangerede i indeværende skoleår som
sædvanlig de store rådhushalmøder i januar: Erhvervsorientering ved
fagfolk, flittigt besøgt også af vore elever, - og den 14. februar
havde skolen besøg af studenterrådgivningsholdet, som i løbet af to
timer i undervisningstiden orienterede alle HF-elever samt 2g og 3g
om uddannelsesforhold, som de opleves, når man selv står midt i et
uddannelsesforløb.
Det er første gang, dette arrangement har været
henlagt til undervisningstiden (hvilket selvsagt betyder en høj be
nyttelsesgrad af tilbudet) - vi har tidligere afholdt lignende ar
rangementer som tilbud til særligt interesserede uden for den norma
le undervisningstid. For hjælp i arbejdet med at orientere vore elever er der grund til at takke personalet på det lokale erhvervs
vejledningskontor under Arbejdsformidlingen.
B. Møller-Madsen

EKSKURSIONER
29. august var la på historisk ekskursion til Hvolris, Råsted kirke
og Clausholm med adj . H. Westergaard Andersen og adj. Erling V. Sø
rensen .

7.-10. september var 2a på historisk ekskursion til Nordfrisland
(Hedeby/Dannevirke og frisiske bøndergårde) med adj. Mette Graabæk
og adj. Erling V. Sørensen.
9.-10. september var 3abcS på kulturgeografisk ekskursion til Samsø
med adj. J. Anker Jørgensen.
18. september var Ib på historisk ekskursion til Moesgaard med Ikt.
Lauge Jørgensen.
6.-7. oktober var lp med adj. Erik Prinds i Marselishytten for at fær
diggøre gruppearbejder i samfundsfag.

19.
21. oktober var 2yzN og Ib på geologisk ekskursion til Djursland
med adj. Anne-Lise Lykke-Andersen og adj. J. Anker Jørgensen.

23. oktober var 2yzF og 2xyzS på en tilsvarende tur med adj. AnneLise Lykke-Andersen.
25. oktober var 2xF og la på en tilsvarende tur med adj. Anne-Lise
Lykke-Andersen.
30. oktober-2. november var 3xyz på ekskursion til København (bio
logi, fysik og samfundsfag) med adj. Jørn Bærentzen, Ikt. Rübner
Jørgensen, lkt. Erik Madsen, adj. H.H. Tersbøl og adj. N.J. Vestergaard.

11. december var Iq og nogle elever fra 3c og 3x med adj. Eva
Kullberg på virksomhedsbesøg på FDBs fabrikker i Viby for at stu
dere madforurening.
19. december var 8 elever fra lp med adj. J. Anker Jørgensen på
biologiekskursion på Århus-bugten med forskningskutteren "Genetica"
for at indsamle bundprøver fra området ved Studstrup, Egåens udløb
samt Ryes Flak.
11. januar var nogle elever fra 3b og 3c på biologisk ekskursion
til Risø med adj. Eva Kullberg.

26.-28. februar var 3abcS på samfundsfaglig ekskursion til Køben
havn med adj. Erik Prinds.

27.-28. februar var 3bN på ekskursion i faget dansk til København
med adj. Lis Vastrup.
27.-29. februar var 3aN på historisk ekskursion til københavn med
adj. Erling V. Sørensen.
8. april kl. 8-12 var 3c på biologisk ekskursion med adj. Eva Kull
berg til Plumrosefabrikken for at studere tilsætningsstoffer.
11.-13. april var 12 elever fra Iq på biologisk ekskursion til Kø
benhavn med adj. Eva Kullberg.

IDRÆT

For gymnastiklærerne har det været glædeligt at konstatere den
store interesse, der har været for faget idræt.
Dette har givet
sig udslag i en stor tilslutning til fritidssporten, hvorunder føl
gende tilbud har været givet:

1. Badminton ( Sch ) med 40 deltagere fordelt på 1 ugentlig time
hhv. mandag og onsdag.
2. Volleybold ( BK og Ha ) med 35 deltagere to timer ugentlig om
fredagen.

Tallene viser, at 20% af skolens elever har været interessserede
i at dyrke idræt i deres fritid inden for skolens rammer.
Skolens elever har været deltagere i en række stævner af forskel
lig karakter året igennem, og omend der ikke har været tale om top
placeringer, har der været ydet en god indsats, og en række spæn
dende dyster er blevet afviklet.

20.

18. sept. Regionsstævne i atletik med deltagelse af 5 gymnasier
(Risskov, Horsens, Rødkilde, Kolding og Marselisborg). Skolen del
tog med et pigehold og tre drengehold og alle fire hold fik en 3.
plads.
9. okt. Firkantstævne mellem Horsens, Rødkilde, Fredericia og Mar
selisborg. Som en fornyelse deltog pigerne i fodbold og drengene
i volleybold.
Sammenlagt fik begge holdene en 4. plads.
30. jan.
Indledende kampe i landsturneringen i volleybold for dren
ge (Ikast, Skanderborg, Viby, Århus Katedralskole og Marselisborg).
Efter en række spændende kampe sluttede Marselisborg som nr. 4.

31. jan.
Indledende kampe i landsturneringen i volleybold for pi
ger (Skanderborg, Århus Statsgymnasium, Århus Katedralskole og Mar
selisborg) . Marselisborg deltog i tre grupper, hvoraf holdet i grup
pe B gik videre til næste runde i Nr. Sundby (21. febr.), hvor hol
det fik en tredjeplads i kamp med Nr. Sundby, Hjørring og Randers
Statsgymnasium.
Idræt tilvalg. For første gang har der været tilvalg i HF. Under
visningen består af 4 timer ugl. i efterårssemestret og 3 timer i
forårssemestret, hvoraf 2 timer anvendes til praktik. Der sluttes
med eksamen i såvel praktik som teori.
Undervisningen har været plaget af en række uheldige omstændigheder,
som nu må anses for løst, således at undervisningen i det kommende
år skulle komme i normal gænge.

P.-E. Halmind

MUSIK
Instrumentalt og vokalt sammenspil.

"Renæssancegruppen", der er ca. 1 år gammel, består af en vokal dob
beltkvartet, en blokfløjtekvartet (sopranine-/sopran-, alt-, tenorog basblokfløjte), krumhorn, guitar, fidel og slagtøj.
Gruppen medvirkede ved skolens juleafslutning med 2 numre: "Coven
try Carol” (1591) og "Nowell syng we" (15. årh.), og ved forårskon
certen den 2. maj medvirker den med en afdeling madrigaler: Orlando
di Lasse: "Matona mia cara", Jacob Arcadelt: "Margot, labourez les
vignes", "Tourdion" (hos Pierre Attaignant) og "Bummelierst du mir"
(Anonym).
En halv snes HF-elever har dannet en gruppe i guitar- og blokfløjte
spil. Undervisningen varetages af stud.mag. Jens Agertoft Johansen.
Eva Kullberg

Korsang.
I efterårssemestret afholdtes korprøver tirsdag kl. 14-15. Som re
sultat heraf opførtes ved skolens juleafslutning to værker: Francois
Couperin's "Jubilemus" for trestemmigt kor og continue (cembale og
cello) og Johann Sebastian Bach's "O, Jesulein Süss" for 2 sopraner
og 2 alter med cembalo. Fra 1. januar 1975 blev prøvetiden udvidet
til 2 timer, tidspunktet blev mandag 17.30 - 19.30. Årsagen hertil
var, at koret indledte et samarbejde med korene på de øvrige Århus
gymnasier. Dette samarbejde førte til en koncert i Vor Frue kirke
den 13. marts, hvor der bl.a. opførtes Antonio Vivaldi's "Gloria" for
soli kor og orkester. - Herefter begyndte arbejdet på korets medvir
ken ved forårskoncerten den 2. maj.

Bjarne Eskildsen

21.
FRIE TIMER

Udvalgets medlemmer:

Jørgen Bærentzen, Jørgen Esmann 3z, Karen
Margrethe Halstrøm, Bruno Smidt Kristensen
2q, Annette Mindegaard lp.

Fællestimer:
2. okt.

Transcendental Meditation v/Jørn Janby og Keld Smith
Nielsen.

24 . okt.

Repræsentanter for fem partiers ungdomsorganisationer
redegør for deres uddannelsespolitik. Efterfølgende
diskussion.
(Dobbelttime)

29. okt.

Nils Sigurd Malmros taler om sin film "Lars Ole, 5.c"
og viser brudstykker derfra.

5. nov.

Benny Holst og Arne Würgler spiller og synger.

14. nov.

Dramaturgistuderende fra Århus Universitet laver pæda
gogisk dramatik og lægger op til, at vi selv spiller.
(Dobbelttime)

31. jan.

Elever fra Det jydske Musikkonservatorium spiller gam
mel og ny musik på guitar og lut.

13. f ebr.

Teamteatret spiller "Mysteriet om skolen".
gende diskussion.
(Dobbelttime)

Efterføl

Studiekredse:
Efterårssemestret

Astronomi

Ikt. Søren Frandsen, Århus Un
versitet.

Batik

Annelise Østergaard.

Keramik

adj. Annamarie Bjerkø.

Psykologi

stud.psyk. Jørgen Filtenborg.

Jazz

cand.phil. Peder Raskmark.

Forårssemestret

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE
I Iq har der i år - på elevinitiativ - været forsøgt etableret et

tværfagligt samarbejde i fagene historie, samfundsfag og dansk.
Undervisningsprojektet centreredes omkring industrialismen.

I hi

storie undersøgtes dens konsekvenser økonomisk, politisk og soci

alt.

I dansk blev der arbejdet med 40'ernes idédebat samt europæ

isk realisme 1830 til 1840 som optakt til det moderne gennembrud.

I samfundsfag undersøgtes liberalismens og marxismens ideologier,
samt problemer med hensyn til kriminalitet.
Steen S. Nørgaard

Ole Tingsted Pedersen

Erik Prinds
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STUDIEUGEN
Efter at et flertal i lærerrådet i efteråret 1974 havde forkastet
en plan om projektorienteret studieuge, lykkedes det først i elvte
time at samle elever og lærere om "noget andet1', et program der til

forveksling lignede de tidligere studieuger, men som var karakteri

seret af en strammere pædagogisk styring.
Hver gruppe udfærdigede efter endt studieuge en skriLftlig rapport

Fordelingen på de enkelte grupper var som følger:
8 mat.

14 spr.

Deltaprojektet i Holland
Povl-Erik Halmind og Anne-Lise LykkeAndersen

13 mat.

3 spr.

Egnsudvikling i Hinnerup kommune
J. Anker Jørgensen, Erik Prinds
og H.H. Tersbøl

11 mat.

2 spr.

Filmkundskab
Steen Nørgaard

9 mat.

12 spr.

Kunst i Århus
Annamarie Bjerkø

1 mat.

13 spr.

Matematik
Margrete B. Madsen

6 mat.

0 spr.

12 mat.

22 spr.

Cambridge, sprogskole
Jørgen Frandsen og Peder Raskmark

Sport
B. Møller-Madsen

Hans Lund

23.

FRA SKOLEÅRET
OMBYGNING
Den lille tilbygning mod øst, som skulle have været bygget sidste
sommer, blev ikke til noget. Licitationsresultatet var uforholds
mæssigt højt, og projektet blev derfor annulleret. Den umiddelba
re konsekvens var, at skolens klassetal måtte skæres ned, og nogle
planlagte læreransættelser opgives.

I et notat af 24. april 1974 gav Gymnasiernes Byggeudvalg (under
visningsministeriet) et idéoplæg til ombygning af skolen inden for
de bestående bygningsrammer. Et møde den 30. maj 1974 mellem re
præsentanter for ministeriet, amtskommunen og skolen førte imidler
tid ikke til enighed.
På foranledning af skolenævnet udarbejdedes - med assistance af
arkitekt Skjæmt Andersen - et ombygningsforslag, som skolen frem
sendte den 5. december 1974 "med anbefaling og tilslutning til de
principielle synspunkter".
Et nyt møde mellem ministeriet, amts
kommunen og skolen blev afholdt den 7. april 1975, denne gang om
idéoplægget (Forslag 1) og skolens forslag (Forslag 2), gav ikke
meget håb om en enig anbefaling af noget af forslagene.
Fagene legemsøvelser/idræt og musik har ikke tilfredsstillende lo
kaleforhold, og elementære elevfaciliteter - navnlig kantineareal
og studiepladser - må skolen stadig savne. Hertil kommer, at en
almindelig modernisering er meget påkrævet.

På næste skolenævnsmøde, der afholdes få dage efter afslutningen
af redaktionen af nærværende årsskrift, er ombygningen et punkt på
dagsordenen.

HF
Skolens HF-afdeling begyndte pr. 1. august 1973.
Det første hold
med højere forberedelseseksamen dimitteres således i denne eksa
menstermin.
I overensstemmelse med direktoratets normale fremgangs
måde omfatter det første HF-hold kun to spor.

Skolens andet HF-hold var af direktoratet normeret til tre spor,
men som følge af udvidelse af HF-kapaciteten i Århus amt blev også
det andet HF-hold 2-sporet. En del af HF-ansøgerne måtte derfor
overflyttes til andre gymnasier i amtet.

Vi håber, at det tredje hold bliver 3-sporet.
lificerede ansøgere dertil.

Der er også i år kva
H.H. Tersbøl

OM ELEVRÅDGIVNING
Arbejdet med elevrådgivning for gymnasiet blev indledt her på sko
len 1973-74, og det er fortsat 1974-75 på samme måde, nemlig såle
des :
Jeg er til rådighed for elevhenvendelser af enhver art, og jeg op
søger selv elever, enten på eget initiativ eller opfordret dertil
af rektor, kolleger eller elevens pårørende.
Endvidere taler rek-
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tor en time ugentligt med mig om aktuelle elevproblemer, og ende
lig gennemgår jeg så ofte som muligt forsømmelseslisterne i håb om
hurtigt at opdage det, hvis en elev begynder at forsømme meget.
Så kan skolen blive orienteret om årsagen, og der kan gribes ind.
Forsømmelserne vil så forhåbentligt blive standset eller bragt så
langt ned, at de ikke skader elevens udbytte af undervisningen.
Heldigvis synes de fleste af vore gymnasieelever at have en glad
og nogenlunde tryg dagligdag, og mange af de problemer, som jeg
kommer under vejr med, kan ret let løses eller er af en sådan art,
at de er til at leve med. Men vi har nogle få elever, der, ofte
sammen med deres familier, virkelig har tunge byrder at bære. Vi,
dvs rektor og jeg, mener, at det er godt, når vi får kendskab til
sådanne store problemer.
Desværre kan vi jo sjældent rydde dem af
vejen, men vi kan prøve at støtte eleven, og vi har erfaring for,
at både eleven og dennes familie befinder sig godt ved, at vi er
orienteret om vanskelighederne.
Margrete B. Madsen

INTRODUKTIONSDAGENE 1974

Introduktionsudvalget ønskede en vis ændring af formålet med intro
duktionsdagene.
Det faglige (gruppesamarbejdsøvelserne) blev ikke
så højt prioriteret som det foregående år, til gengæld indtog de
mere menneskelige og psykologiske problemer en større plads i sam
menhængen. Formålet blev formuleret således: "Så hurtigt som mu
ligt at skabe grobund for god trivsel eleverne imellem og mildne
overgangen fra realafdelingen til gymnasiet".
Den første skoledag havde følgende program: modtagelse, skema
skrivning, bogudlevering og rundvisning på skolen.
De følgende dage foregik den egentlige introduktion i Marselishytten, hvor klasserne på skift tilbragte ca. et døgn.
Programmet
bestod for gymnasieelevernes vedkommende af gruppesamarbejdsøvelser,
orienteringsløb, boldspil, madlavning og planlægning af en introduk
tionsfest. HF-eleverne havde i stedet for sportsarrangementerne
gruppedrøftelser, bl.a. om forventningerne til HF (bekendtgørelsens,
elevernes, lærernes).
De klasser, der ikke var i hytten, havde almindelig undervisning,
dog afbrudt af timer i studieteknik og bibliotekskundskab.
Introduktionsdagene afsluttedes med en modtagelsesfest for de nye
1. klasser med forældre og ægtefæller, rundvisere fra 2g og 3g, samt
lærerne. Efter rektors velkomst var der situationsspil med påføl
gende gruppediskussioner. Senere var der arrangeret underholdning
med bidrag fra såvel nye som gamle elever.
Evalueringen af introduktionsdagene er offentliggjort i skolens
kvartalsskrift, september 1974.
På et feed-back møde i oktober 1974 fremkom der forslag om at
ændre forløbet af den første skoledag, således at man koncentrerer
sig om det nye skema og de nye klassekammerater.
Selv om hytteture
ne fik en positiv modtagelse, var der ønske om, at de bliver afvik
let over en kortere periode og integreres mere i de første skoleda
ge.
Introduktionsudvalget, der har de samme lærerrepræsentanter som
sidste år, og som har elevrepræsentanter, er allerede langt fremme
med planlægningen af introduktionsdagene 1975.
J. Würtz
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BILLEDKUNST
I dette skoleår har vi afholdt fire udstillinger i sangsalen, to professionelle

og to elevudstillinger.

Efter sommerferien viste maleren Ole Gjermandsen mange

tidlige billeder - dekorerede en endevæg med store farvede former på papir - og

anskueliggjorde på den sidste væg, hvordan man laver silketryk.

Udstillingen

var et forsøg på at inspirere os til selv at lave billeder.

Derefter stod væggene til elevernes disposition fra efterårsferien til jul.

Først med selvportrætter i olie samt store frit udformede billeder udført af HFtilvalgseleverne .

Dernæst udskiftede vi de store billeder med en række relief

fer lavet af 2az over Vagn Steens "10 Kulturer".
Efter jul Ib Geertsens mobile og oliemalerier, en meget smuk udstilling.

Denne

kunstner, der også er farvearkitekt , har stået for farverne i det nymalede trap

perum i den gamle bygning.
Forårsudstillingen af elevarbejder fra formningsundervisningen afslutter året,

denne gang ikke de store arbejder, men en mængde småbilleder, der bredt kan vi
se en lille smule af, hvad vi beskæftiger os med i formningstimerne.

De ting,

der ikke kan hænges op på væggene, vises ved en udstilling i formningslokalet
den 2. maj - samtidig med forårskoncerten.

Annamarie Bjerkø

MORGENSAMLING
Der har også i dette skoleår hver dag været afholdt 10 minutters morgensamling

arrangeret af skiftende morgensamlingsudvalg.

Der har medvirket en del elever

og lærere, og der har jævnligt været sat ekstra kulør på begivenheden med gæster
udefra.

Morgensamlingsudvalget har i dette skoleår haft følgende sammensætninger:
aug-okt: Hanne Bøgesvang 3a, adj. Jørgen Frandsen, adj. Eva Kullberg, Carsten

Leth Madsen 2c, Martin Uhlenfeldt 3x,

okt-dec: adj. Jørn Bærentzen, Morten

Hjelmvig 2z, Bente Jensen lp, Orla Lienhøft Iq, adj. Jytte Purup, Claus Qvortrup

2x,

jan-mar: Ikt. Grethe Drud, Bente Skare Hansen 2z, Ikt. A. Rübner Jørgensen,

Torben Sverre Jørgensen 2y, Lene Sørensen 2c,

mar-jun: Lene Karin Dalsgaard Iq,

adj. Bjarne Eskildsen, Joan Grinderslev Iq, Jens Ole Nissen lp, cand.mag. Steen
Nørgaard.

Jørn Bærentzen
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LEGATER, PRÆMIER, STIPENDIER
VED ÅRSAFSLUTNINGEN 1974
fordeltes legaterne således:

OLE RØMERS MINDELEGAT, som uddeles af byrådet efter skolens indstil
ling (750 kr.): student Niels Ingemann Kristensen.

CERES BRYGGERIERNES ÆRESPRÆMIE (500 kr.): student Jan Skajaa.
MARSELISBORG GYMNASIUMS JUBILÆUMS- OG MINDELEGAT (rentefrit lån på
1000 kr.): student Niels Ingemann Kristensen.
MARSELISBORG GYMNASIUMS JUBILÆUMSLEGAT AF 1966 (500 kr.): student
Steen Otto Rasmussen.
FORENINGEN "MARSELISBORG GYMNASIUMS STUDIELEGAT" har til formål at
tilvejebringe midler til at støtte studenter, der har vist udpræget
lyst og evne til studier, men savner de fornødne midler til at påbe
gynde et studium. Legatet, der normalt kun tildeles i de to første
studieår (indtil studenten kan opnå anden støtte), betragtes som et
rentefrit lån, som modtageren forpligter sig til at tilbagebetale,
når han efter endt uddannelse bliver i stand dertil. Midlerne til
vejebringes dels ved årlige bidrag fra foreningens medlemmer, for
ældre og tidligere elever, dels ved gaver og andre særlige bidrag.
Ansøgninger indgives inden 1. juni. - Der uddeltes en portion på kr.
1000 til student Niels Ingemann Kristensen.

STATENS UDDANNELSESSTØTTE

Stipendienævnet har i det forløbne skoleår vejledt elever i GY og HF.
Til gymnasieelever er der uddelt kr. 413.609 som stipendier og kr.
42.867 som lån, til HF-elever er uddelt kr. 300.098 som stipendier
og kr. 239.212 som lån fra Statens Uddannelsesstøtte. Endvidere har
Statens Uddannelsesstøtte garanteret bank- eller sparekasselån for
kr. 330.133 til gymnasieelever og kr. 308.071 til HF-elever.

Hans Lund

ALLIANCE FRANCAISE

Efter indstilling fra fransklærerne tildelte Alliance Francaise
Elsebeth Lange 3b en bogpræmie.
Foreningens Århus-afdeling tildelte
Elsebeth Bisbo 3a og Niels Andreas Krogh-Jensen 2q bogpræmier.
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ELEVFORSAMLING M.V.
ELEVRÅDET
Skoleåret 1974 - 75 har været præget af forandringer. Overgangen
fra elevforsamling til elevråd har voldt en del kvaler, specielt
fordi det har været meget vanskeligt at få lavet nye love for elevrådet.
Den langsommelige og besværlige behandling af elevråds
lovene har sikkert været stærkt medvirkende til, at det i det for
løbne år har vist sig at være svært at aktivisere rådets medlem
mer, skønt der ikke har været mangel på interessante sager.
Den vigtigste sag, elevrådet har behandlet, er uden tvivl byggesa
gen, hvor langt den største del af eleverne var enige med lærerne
om at gå ind for nedlæggelsen af de to gymnastiksale. Et andet
spændende emne var arbejdet med oprettelsen af en virksomhedskon
takt .

I begyndelsen af skoleåret blev der foretaget en afstemning om et
evt. medlemsskab af D.G.S.
Resultatet var, som det har været de
sidste par år, et klart nej. Af andre sager, elevrådet har behand
let, kan nævnes:
Nye ringetider.
Skolebladet Vita Scholaes løsrivelse fra elevrådet.
Oprettelse af u-grupper.
Ændring af mælkeudsalgskontrakt.

Repræsentanter fra elevrådet har deltaget i forskellige møder ar
rangeret af elevernes interesseorganisationer, D.G.S., S.K.U.,
G.L.U. og L.A.K. Derudover arrangerede elevrådet midt i skoleåret
et plenummøde her på skolen, hvor D.G.S. og S.K.U. var repræsente
rede .

Claus Bødker Jensen Iz

LOVE FOR ELEVRÅDET VED MARSELISBORG GYMNASIUM.
Formål
1. Elevrådet skal varetage elevernes interesser.
2. Elevrådet skal bestræbe sig på at få så mange elever som muligt aktivise
ret og inddraget i beslutningsprocessen.
Struktur
For at opnå den største strukturelle fleksibilitet, opdeles elevrådsarbejdet
i to organer:
a. Elevrådet
b. Elevforsamlingen
Forholdet mellem disse to organer er dette:
1. Elevrådet tager sig primært af de løbende, mere rutineprægede sager.
2. For behandling af sager af speciel interesse eller af principiel karak
ter, har elevrådet mulighed for:
a) at behandle sagen i elevrådet.
b) at indkalde til elevforsamling og behandle sagen der.

I. Elevrådet
1. Elevrådet består af 2 repræsentanter fra hver klasse.
2. Udover elevrådsrepræsentanterne, har koordinationsgruppens medlemmer samt
udvalgsmedlemmer, hvis udvalg er direkte berørt af et på dagsordenen op

28.

sat punkt, mødepligt.
Elevrådets møder er åbne for alle med tilknytning til skolen.
Alle har taleret.
Kun elevrådsrepræsentanter har stemmeret.
Ved afstemninger har hver repræsentant én stemme.
Afgørelser træffes med almindeligt flertal.
Elevrådet er beslutningsdygtigt uanset fremmøde.
Der afholdes elevrådsmøde 2 gange om måneden.
Elevrådsmøder indkaldes med mindst 48 timers varsel. Møderne annonceres
ved:
a. Ophængning af dagsorden på opslagstavlerne.
b. Uddeling af dagsorden til alle klasser.
c. Så vidt muligt en mundtlig orientering ved morgensamlingen.
11. Dagsordenforslag skal være koordinationsgruppen i hænde senest 48 timer
før mødet skal finde sted.
12. Alle dagsordenspunkter skal behandles. Såfremt enkelte punkter ikke be
handles af tidsmæssige grunde, skal disse behandles i begyndelsen af næs
te elevrådsmøde.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

II. Ekstraordinært elevrådsmøde
1. Ekstraordinært elevrådsmøde kan indkaldes såfremt en sag skønnes så vig
tig at den kræver øjeblikkelig behandling.
2. Ekstraordinært elevrådsmøde skal afholdes såfremt et flertal i elevrådet
skønner at dette er nødvendigt.
3. Koordinationsgruppen skal indkalde til ekstraordinært elevrådsmøde så
fremt mindst 3 af gruppens medlemmer kræver dette.
4. Ekstraordinære elevrådsmøder kan annonceres samme dag de afholdes, dog
med mindst 2 timers varsel.
Dagsorden skal uddeles til alle klasser og annonceres til morgensamlingen.
5. Elevrådet skal ved begyndelsen af hvert ekstraordinært elevrådsmøde ta
ge stilling til berettigelsen af afholdelsen af et sådant.

III. Elevforsamlingen
1. Elevforsamlingen består af alle elever på skolen.
2. Udover disse er alle til skolen knyttede personer velkomne.
3. Alle elever har tale- og stemmeret, andre fremmødte kun taleret.
4. Elevforsamlingens beslutninger tages med almindeligt flertal.
5. Elevforsamlingen kan underkende en af elevrådet allerede truffet beslut
ning .
6. Elevforsamlingen skal indkaldes når de i afsnit "struktur" pkt. 2 nævnte
forudsætninger er opfyldte og mindst 1/6 af elevrådets medlemmer eller
mindst 1/6 af skolens elever kræver det.
Møderne skal indkaldes med mindst 48 timers varsel.
7. Elevforsamling annonceres på samme måde som elevrådsmøder, dog skal an
noncering ved morgensamling under alle omstændigheder finde sted.
8. Udover de i pkt. 6 og 7 nævnte tilfælde, kan elevrådet indkalde til in
formationsmøder .
IV. Koordinationsgruppen
Koordinationsgruppens opgave er at organisere den praktiske del af elevrådets
arbejde.
Koordinationsgruppen består af 6 medlemmer, hvoraf mindst 1 er HF elev.
1. Elevtalsmand I
Funktion: a. Er medlem af samarbejdsudvalg
b. Er observatør ved lærerråds- og skolenævnsmøder
c. Skal repræsentere eleverne udadtil ved møder, sammenkomster
og lignende der falder uden for rammerne af de interne or
ganer.
2. Elevtalsmand II
Funktion: a. Er observatør ved lærerråds- og skolenævnsmøder
b. Er suppleant for elevtalsmand I ved dennes fravær.
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3.

4.

5.

6.

Ordstyrer
Funktion: a. Er dirigent ved alle elevråds- og elevforsamlingsmøder.
b. Udarbejder dagsordenen og mangfoldiggør denne i samråd med
sekretæren.
c. Dirigenten skal tildele ordet i den rækkefølge der er ble
vet markeret. Ønsker ordstyreren ordet i anden forbindelse
end i sin egenskab af dirigent, skal denne indtegne sig på
talerlisten på lige fod med andre.
Sekretær
Funktion: a. Sørger for forvaltningen af elevrådets kontor, udarbejder
i samråd med ordstyreren dagsordener og mangfoldiggør dis
se, tager referat af elevråds- og elevforsamlingsmøder.
b. Mangfoldiggør alle vigtige papirer fra elevrådsarbejdet.
Kasserer
Funktion: a. Sørger for forvaltningen af elevrådets økonomiske midler i
overensstemmelse med dets ønsker.
Suppleant
Funktion: a. Er suppleant for ordstyrer, sekretær og Eli.
b. Tager sig af det daglige forberedende arbejde.
c. Sørger for elevrådets post.

V. Elevrådsarbejdet i klasserne.
1. Hver klasse vælger 2 gange om året, i august og januar, 2 elevrådsrepræ
sentanter og 1 suppleant.
2. Valget foregår på en almindelig demokratisk valgmåde.
3. Elevrådsrepræsentanternes opgave er at videregive klassens mening og
stillingtagen til elevrådet.
4. For på bedste måde at opfylde de krav, der stilles i pkt. 3, skal elev
repræsentanterne med passende mellemrum (mindst en gang for hvert elev
råds- eller elevforsamlingsmøde) afholde møder på klassebasis.
5. Såfremt en repræsentant ikke udfører de ham/hende pålagte opgaver på en
forsvarlig måde, kan et flertal i klassen afsætte denne og derefter væl
ge en ny.
VI. Udvalg.
Elevrådet har to fonner for udvalg:
a. Faste udvalg
b. Midlertidig nedsatte udvalg
Inden for disse skelnes så igen mellem:
a. Elev/lærer udvalg
b. Interne elevrådsudvalg
A. Faste elev/lærer udvalg:
1. Antallet af elevrepræsentanter tilpasses generelt antallet af lærerre
præsentanter.
2. Der vælges elevrepræsentanter til følgende udvalg:
Biblioteksudvalg
Ekskursionsudvalg
Udvalg for frie timer
Morgensamlingsudvalg
Stipendienævn
3. Elevrepræsentanterne er pligtige til at aflægge referat fra udvalgsmø
der til elevrådet.
4. Elevrepræsentanterne er valgt for 1 år af gangen, morgensamlingsudval
gets medlemmer dog kun for 1/4 år af gangen.
B. Faste interne elevrådsudvalg:
1. Elevrådet fastsætter antallet af medlemmer ved hvert nyvalg.
2. Der vælges medlemmer til følgende udvalg:
Hultimeudvalg
D.G.S. udvalg
L.A.K. udvalg
Kommunikations- og aktivitetsudvalg.
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C.
D.

Midlertidige
Samme regler
Midlertidige
Samme regler

elev/lærer udvalg:
som pkt. 1 og 3 for faste elev/lærer udvalg.
interne elevrådsudvalg:
som pkt. 1, 2, 3 og 4 for faste interne elevrådsudvalg.

VII. Elevrepræsentanter i andre organer, samt poster, der skal besættes af elever.
1. Alle i dette afsnit valgte poster er valgte for 1 år af gangen.
2. Der vælges 3 repr. til samarbejdsudvalget.
a. Både HF og gymnasieelever skal være repræsenterede.
3. Der vælges 2 observatører til lærerrådsmøder.
4. Der vælges en kontaktelev til Århus Teater.
5.
Der vælges en kontaktelev til Marselishytten.
6.
Der vælges en teaterkontaktelev.
7.
Der vælges en elevlokalebestyrer.
8.
Der vælges en båndudlånsbestyrer.
9.
Der vælges en mælkeudsalgsbestyrer.
a. Mælkeudsalgsbestyreren er ansat på kontrakt
b. Kontrakten fastsættes ved hvert nyvalg, og kan desuden opsiges af beg
ge parter med 14 dages varsel.
c. Kontrakten skal godkendes af elevrådet.
VIII. Valg.
Koordinationsgruppen :
1. Koordinationsgruppens medlemmer er valgt for 1/2 år af gangen, elevtals
mand I dog for 1 år.
2. Koordinationsgruppens medlemmer vælges på en elevforsamling af alle til
stedeværende, hvor alle tilstedeværende elever er valgbare.
3. Elever fra 3.G og 2.HF er ikke valgbare i andet halvår.
4. I tilfælde af mistillid til, eller manglende effektivitet hos et af med
lemmerne, kan et flertal i elevrådet ved mindst 40% fremmøde, eller et
flertal på en elevforsamling ved mindst 25% fremmøde afsætte den pågælden
de fra posten og vælge en ny på det næstkommende møde.
5. Afsatte medlemmer kan genopstilles.
Udvalg:
1. Alle udvalgsmedlemmer og elevrepræsentanter vælges på en elevforsamling
af alle tilstedeværende, hvor alle tilstedeværende elever er valgbare.
2. Elevrådet og elevforsamlingen kan dog nedsætte specielle udvalg, der skal
komme med betænkning til næste møde.
Medlemmer til disse udvalg vælges på det respektive møde.

IX. Lovændringer.
Lovændringer kan kun foretages på en elevforsamling hvor mindst 25% af skolens
elever er tilstede.

Vedtaget ved urafstemning februar 1975.

M. FLIMMER

M. Flimmer er skolens filmklub.

ke går i TV eller biografen.

Her kan du se alle de film, som ik

For ca. 1/5 af almindelige biografpri

ser kan du få en hyggelig aften på skolen.

Skolens nye filmfremvi

ser til over 8.000 kr. gør selv de dårligste film gode.
M. Flimmer er ikke kun for skolens elever, men også for dine venner

og bekendte.

Medlemskort sælges i begyndelse af skoleåret.

Karsten Yde 3x

31.
MARSELIS

I det forløbne år har Marselis forvandlet et mindre underskud til
et større overskud, der er brugt til så hæderkronede arrangemen
ter som Kattegat-turen med Spillemændene og sold med Mo i Rana,
der var rosinen i pølseenden for alt, hvad der kunne krybe og gå
på Marselisborg. Disse højdepunkter er blevet realiseret på grund
lag af overskud ved mindre arrangementer på skolen suppleret med
medlemskontingenter.

MINDST populær var en foredragsaften om Jugoslavien med Mogens
Nielsen, hvor fremmødet begrænsede sig til senioratets medlemmer
- Ak ja, hin sorte dag!
Af andre træffere kan nævnes hypnotisøren Ali Hamann, der blandt
et tætpakket publikum nåede ekstatiske tilstande til stor moro for
ikke mindst tilskuerne.

Hermed takker senioratet af efter et frugtbart samarbejde og ønsker
det nye seniorat lykke til.
Henrik Havmose 3x og Knud Erik Rasmussen 3x

DET NY VITA SCHOLAE

Efter et par års liggen stille genopstod Vita Scholae i det forløb
ne år med en helt ny struktur.

Vita Scholae var tidligere et elevblad, som blev udgivet af elevrå
det .
Sådan forholder det sig imidlertid ikke mere, idet Vita Scholae fra
at være et elevblad nu er blevet et skoleblad fuldstændig uafhæn
gigt af skolens øvrige institutioner.
Det redigeres af en åben redaktion, hvilket betyder, at alle med
lyst dertil kan få indflydelse på bladets udformning.

Indholdet derimod bestemmes udelukkende af indlægsskriverne, da bla
det ikke er undergivet nogen form for censur.

At starte et blad efter disse retningslinjer er selvsagt ikke pro
blemfrit i tider som disse, hvor død og indskrænkning inden for
bladverdenen hører til dagens orden.
Derfor er det heller ikke
blevet til mere end et enkelt nummer i skoleåret 1974/75, som dog
vil blive fulgt op af flere numre, forudsat interessen for projek
tet holder.
Men indtil videre er der kun tilbage at takke for udvist deltagelse
ved bladets genopstandelse

- og så god sommerferie se'fø'li'

Kærligst Det ny Vita Scholaes åbne redaktion
v/ Jesper Bay Larsen 2a

32.

FORSKELLIGE

MEDDELELSER

AF SKOLENS DAGBOG

1974
3. maj

Forårskoncert og forårsudstilling.

:

23. aug.

Aftenfest for lh.

30. aug.

Besøg af fagkonsulenten i musik

4.-5.sept

Besøg af fagkonsulent i fransk, lektor Tage Østergaard.

lektor Bent Olsen.

Reeksaminationer i kemi (5) og matematik (2) .

9. sept.

i oldtidskundskab (1).

16. sept.

Reeksamination

19. sept.

Besøg af fagkonsulenterne i legemsøvelser/idræt,
lektor Birthe Lemberg og lektor Per-Göran Persson.

okt. : Gunilla og Søren Falkenås fra Uppsala er gæsteelever

1.

25.

i 3g i en uge.

okt. : Den indiske gæstelærer Ishwar Chandra Rahi assisterer ved undervis
ningen i IcN og Iz.

30.

okt. : Seks elever i Ig spr. består lille latinprøve.

31.

okt. : Deltagerne i det faglig-pædagogiske kursus i russiskoverværer
demonstrationstimer ved Ikt. J. Würtz.
nov.

to

Skuespillerinde Inge Margrethe Svendsen, Århus Teater, deltager i
danskundervisningen i la og 2z, hvor hun i samarbejde med eleverne
udformer et idéudkast til et opsøgende teaterstykke "Ung i Århus".

:

4. -8.nov. :

Tyve franskstuderende deltager i franskundervisningen med adj. Hans
Lund og adj. Ole Tingsted Pedersen.

14. nov.

:

Elev-, forældre-, lærerkonsultation vedrørende 3g.

15. nov.

:

Kontaktmøde med skoleinspektørerne ved de 10 folkeskoler i Marselisborg-distriktet.

5. dec.

:

Elev-, forældre-, lærerkonsultation vedrørende 2g.

10. -19.dec:

Mundtlig højere forberedelseseksamen efter 3. semester.

14. dec.

:

Decemberfest i Marselisborghallen med stort fremmøde, også af foræl
dre og gamle elever. Efter en indledende cabaret ved en gruppe ele
ver og lærere, med muntre hib til den øjeblikkelige og lokale skole
situation var der dans for alle i den store og festligt udsmykkede
sal til musik af "Spillemændene".

20. dec.

:

Ved juleafslutningen medvirker skolens kor og renæssance-gruppen.
Pastor Leif Vestergaard holder juletalen.

22. dec.

:

Marselianersamfundets julestue (132 deltagere).

8. jan.

:

Folketingsmændene Aage Frandsen (SF) og Ove Torp (V) diskuterer ved
en forlænget morgensamling Venstres helhedsplan.

15. jan.

:

Undervisningsinspektør Jørgen Olsen besøger skolen for at drøfte HFproblemer.

20. jan.

:

Elev-, forældre-, lærerkonsultation vedrørende Ig.

21. jan.

:

Den franske lektor Bertrand Ligny assisterer ved undervisningen i en
uge.

21. jan.

:

Specialeuge for 2h begynder.

1975
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Ann-Sofie Nielsen 2y, Vibeke Wissing 3a og Hanne Møller Andersen 2y
i et af cabaret'ens synge- og dansenumre.

24. jan.

:

28. jan.

.:

Studieuge for 2g begynder.

Orienteringsmøde vedrørende optagelse i Ig og Ih for elever i
2r og 3r med deres forældre.

26. febr. :

Undervisnings- og kulturudvalget besigtiger skolen.

13. marts :

Århusgymnasiernes kor og orkester giver koncert i Vor Frue Kir
ke, bl.a. med Vivaldi: Gloria.

13. marts :

Deltagerne i det faglig-pædagogiske kursus i russisk overværer
to demonstrationstimer ved Ikt. J. Würtz.

15. marts :

Skolefesten afholdes på Varna som et muntert karneval, hvor al
le var udklædte. Der var mange fantasifulde maskeringer, hvor
af de sjoveste præmieredes. Musikken leveredes af Østjydsk Mu
sikforsyning og Honky.

2. april :

Forårsudstillingen af elevarbejder.

2. maj

Forårskoncert.

:

SKOLENS U-GRUPPE
I skoleåret 1974/75 har et udvalg bestående af elever og lærere her ved sko
len dannet en u-gruppe, der kan fungere under U-landsfonden af 1962. Fonden
har til huse på Århus Statsgymnasium, og dens formål er at støtte projekter i
u-landene og skabe kontakt med og give oplysning om disse lande. Støtten til
dette arbejde kan fremkomme ved indsamling, udstilling og salg af varer fra
u-landene, samt ved månedlige bidrag. Støtten kan anvendes både til katastro
fehjælp og projekter og til organisationer i u-landene. På Marselisborg Gym
nasium vil der i den første weekend i festugen 1975 blive arrangeret en salgs
udstilling med varer fra afrikanske lande.

Steen S. Nørgaard

34.

FORÆLDREFORENINGEN
Den 30. august 1974 var Forældreforeningen med-indbyder ved modtagelsesfesten
for de nye 1. klasser med forældre og ægtefæller. Efter et kort indlæg fra elevrådgiveren, lektor Margrete B. Madsen, var der arrangeret gruppediskussion i
forskellige klasselokaler. Derefter fulgte underholdning, arrangeret af ele
verne. Senere var der selskabeligt samvær med dans.

Marselishytten er i år blevet jævnligt benyttet af elevklasser med lærere på
weekendophold. 1. klassernes introduktionsdage blev ligeledes ved dette skole
års begyndelse afholdt i Marselishytten.
Til Marselishytten er foretaget indkøb til supplering af service til 30 personer.
Kontingent fra forældre beløb sig i år til 6.905 kr.

Forældreforeningen har været økonomisk garant for de forskellige fester, der i
årets løb er afholdt af skolen.

I forbindelse med den ordinære generalforsamling den 28. oktober 1974, havde rek
tor Jens Aggebo og adjunkt Ole Tingsted Pedersen indlæg om fremtidsplaner for
Marselishytten.

Bestyrelsens beretning og det forelagte regnskab blev godkendt.
Til bestyrelsen nyvalgtes branddirektør Anders C. Thomsen (hyttefar), genvalgt
blev lærer Else Holm (kasserer), lærer Jørn Heltoft (næstformand) og Lilli Esmann (formand). Endvidere er rektor Jens Aggebo og lærerrådets repræsentant lek
tor G. Køster medlemmer af bestyrelsen. Til revisor genvalgtes landsretssagfører
Holger E. Nielsen.

Lilli Esmann

NYE RINGETIDER
Pr. 2. december 1974 blev lektionerne forkortet til 45 minutter.
blev jL den anledning ændret således:

1. time

8.00 -

8.45

2. time

8.50 -

9.35

Ringetiderne

morgensamling 9.40 - 9.50

3. time

9.55 - 10.40

4. time

10.50 - 11.35

5. time

12.00 - 12.45

6. time

12.55 - 13.40

7. time

13.50 - 14.35

8. time

14.45 - 15.30

frokostpause

BIBLIOTEKET

Biblioteket, der er indregistreret som en del af Århus kommunes biblioteker, har
udover udlån af fag- og skønlitteratur dannet ramme om 2 udstillinger:
Mindeudstilling om Tom Kristensen (september) og
Vita Scholae 1939-?.
Endvidere er biblioteket i stadig højere grad blevet inddraget til gruppearbejde,
såvel under ledelse af lærerne som ved selvstændige elevaktiviteter.
Skolens filmapparater og video har i år været forsøgt administreret fra bibliote
ket.
Ole Tingsted Pedersen
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MARSELISBORG GYMNASIUMS FORÆLDREFORENING

REGNSKAB FOR TIDEN

DRIFTSREGNSKAB

1/9 1973 - 31/8 1974
"MARSELISHYTTEN"

UDGIFTER:
299,65
416,75
807,75

Lys og vand ......................
Reparation og vedligeholdelse ....
Skatter, renovation og forsikring.

INDTÆGTER:
Lejeindtægt Marselishytten ......
Underskud ........................

1.250,00
274,15
1.524,15

1.524,15

DRIFTSREGNSKAB "FORENINGEN"
INDTÆGTER:

Kontingent .......................
Indvundne renter .................

6.905,00
212,35

UDGIFTER:
Porto, gebyrer og blanketter ....
Underskud skolefester ...........
Jubilæumsgave (mønttelefon) .....
Overskud .........................

49,26
213,16
1.450,00
5.404,93

7.117,35

7.117,35

Aktiver

Passiver

STATUS
Indestående i Sparekassen Østjylland
Konto nr. 07788
Konto nr. 15879
Postgiro nr. 165516
Kontant
Marselishytten ifl. vurdering

Kapitalkonto:
Saldo pr. 1/9 1973 ....
+ overskud "Foreningen"

387,12
5.043,24
9.752,39
8,19
85.000,00

95.060,16
5.404,93

100,465,09

•/• underskud
"Marselishytten"

274,15

100.190,94

100.190,94

100.190,94

Århus, den 4. oktober 1974

sign. Else Holm
kasserer

Jeg har revideret ovenstående regnskab og fundet bilagsmateriale
og beholdning i orden.
Århus, den 7. oktober 1974
sign. Holger E. Nielsen

36.

ÅRSSKRIFT M.V.
På foranledning af direktoratets skrivelser af 16. februar 1973 og 4. december
1974, hvori det foreslås skolerne at eksperimentere med indholdet af årsskrif
terne, er Marselisborg Gymnasiums årsskrift 1974/75 udkommet i form af 7 små
skrifter:

1.

HÅNDBOG - udkom i august med praktiske oplysninger.

2.

MATRIKEL - udkom i september med elevfortegnelse, lærerfortegnelse m.v.

3.

ÅRSSKRIFT - nærværende skrift, som udkom i maj med skolens program og
beretning om skoleåret 1974/75.

4.

KVARTALSSKRIFT - udkom efter følgende plan:
nr.

måned

tema

1
2
3
4

sept.
nov.
febr.
april

INTRODUKTION
EFG
EDB
BILLEDKUNST

sidetal
16
24
16
16

redaktør

adj.
adj.
adj.
Ikt.

Lis Vastrup
Hans Lund
Jørn Bærentzen
Lauge Jørgensen

Udover tema-artikler har der været forskelligt andet stof:
"FRA ARBEJDET I KLASSERNE", MIDTERSIDERNE (billedkunst) m.v. - Redak
tionsudvalget har foruden de ovennævnte bestået af adj. Ole Tingsted
Pedersen og rektor.

Det er planen at udgive en lignende række skrifter i skoleåret 1975/76.
Det økonomiske grundlag er skolens årsskriftskonto, som med skolenævnets godken
delse suppleres med et beløb fra rådighedskontoen.

SKOLEREJSE TIL LONDON
I første uge af påskeferien (fra 21/3 efter skoletid - 28/3) var Iz på skolerejse
til London med klassens engelsklærer, lektor Børge Møller-Madsen. Vi var på tea
terbesøg (bl.a. "Jesus Christ Superstar"), på udflugter til Rochester og Canter
bury, hvor vi deltog i palmesøndagsgudstjenesten i Canterbury Cathedral, Windsor
og Hampton Court, samt på sejltur til Greenwich med besøg på The Royal Observa
tory. Programmet bestod dels af faste programpunkter, som alle deltog i, dels
gik man i smågrupper på egen hånd, nogle besøgte således efter ønske Science Mu
seum, andre Natural History Museum, andre nogle af Londons kunstsamlinger - og al
le fik praktiseret deres engelskkundskaber på pub'er, i butikker, i busser og un
dergrundsbaner og andetsteds.
B. Møller-Madsen

ITALIENSK

Med Hans Lund som leder og lærer blev der i efteråret 1974 etableret et 40 timers
aftenskolekursus i italiensk for begyndere. Kurset, der blev afsluttet medio april 1975 formede sig som en intensiv indføring i moderne italiensk talesprog på
basis af "Pariate con noi" (Gjellerup) suppleret med struktur- og imitationsøvel
ser i sproglaboratoriet. De 40 timer svarer til ca. 8 ugers undervisning i Ig
samt til begynderkursus på HF, hvis nye bekendtgørelse § 4 stk. 4 sidestiller
fransk og italiensk som tredje fremmedsprog.

Hans Lund

FERIER OG FRIDAGE

Undervisningsministeriet, direktoratet for gymnasieskolerne og HF,
har fastsat følgende fridage og ferier, de nævnte dage medregnet:

1975
Torsdag den 5. juni: Grundlovsdag. Mandag den 23. juni til fredag
den 8. august: sommerferie. Mandag den 20. oktober til fredag den
24. oktober: efterårsferie.
Mandag den 22. december til fredag
den 2. januar: juleferie.

1976
Mandag den 12. april til tirsdag den 20. april: påskeferie.
dag den 21. juni til fredag den 6. august: sommerferie.

Man

EKSAMINER OG ÅRSPRØVER

Undervisningsministeriet, direktoratet for gymnasieskolerne og HF,
har fastsat tidspunktet for de skriftlige eksaminer således: stu
dentereksamen: 12. maj - 15. maj, højere forberedelseseksamen:
5. maj - 23. maj, og for de mundtlige eksaminer: studentereksamen:
26. maj - 18. juni, højere forberedelseseksamen: 20. maj - 18. ju
ni.
De skriftlige årsprøver finder sted 22. - 27. maj.
Skema over de mundtlige eksaminer og årsprøver vil fremkomme sær
skilt.

ÅRSAFSLUTNINGEN

finder sted fredag den 20. juni, kl. 10 i Marselisborghallen.
Forældre og andre, der er interesserede i skolens arbejde, indbydes
herved til at komme til stede.

DET NYE SKOLEÅR
begynder mandag den 11. august.
kl.
9:
3g, 2g og 2h.
kl. 10:
lg og Ih.

Århus, den 21. april 1975

KONTORET er lukket i juli måned.

Jens Aggebo
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