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2.

Marselisborg Skole blev grundlagt den 2. maj 1898 af cand.theol. Olaf Gudme som 
en privat kostskole efter engelsk forbillede. Antallet af kostelever blev dog 
aldrig stort, men fra Århus by og opland kom hurtigt et stort antal hjemmeboen
de elever, hvoraf de. fleste gik i skolen i 12 år fra 1. klasse til studenterek
samen. Denne mulighed opretholdtes indtil 1931, da forberedelsesskolen nedlag- 
des. Mellemskolen med 4 klasser og en realklasse opretholdtes indtil skolelo
ven 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 1909 blev alle herregårdens bygninger 
nedrevet. 1899 opførtes den skolebygning, som nu kaldes den gamle bygning, og 
som også rummer rektorbolig. 1904 opførtes bygningen ved Birketinget, som sta
dig må betegnes som den centrale del af skolen (med hovedindgang). Der er byg
get til to gange: 1942 en tværfløj med pigernes gymnastiksal og sangsal, 1958 
den langt større tværfløj med faglokaler for fysik, kemi, geografi og biologi.

Gudmes private skole havde ti blomstrende år. Derefter blev den præget af vok
sende økonomiske vanskeligheder, og i 1916 blev den overtaget 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 nysproglig og en matematisk linje. Deref
ter fulgte rektor Brorson Fich i 25 år til 1964. Navnet Marselisborg Skole æn
dredes 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.

En omfattende modernisering af den centrale del af skolebygningen blev gennem
ført i 1977.
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MARSELISBORG GYMNASIUM
Marselisborg Gymnasium omfatter to gymnasiale uddannelser: en 3-årig gymnasie
skole og et 2-årigt HF-kursus.
OPTAGELSE I
GYMNASIET

"den lille 
latinprøve"

OPTAGELSE PÅ
HF-KURSUS

GYMNASIET
Formål

Timeplan

Standpunkts
bedømmelse

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.
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.
.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 .
STUDENTEREKSAMEN
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).
På næste side ses gymnasietimepianen med de linjer, grene og øv
rige valgmuligheder, som Marselisborg Gymnasium normalt kan til
byde .
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 SPROGLIG LINJE MATEMATISK LINJE

TIMEPLAN fællesfag særfag fællesfag særfag

ny- samfunds- matematisk- matematisk- samfunds-
sproglig sproglig fysisk naturfaglig matematisk

gren gren gren gren gren
ugentlige
timetal 1. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 1. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3.

religion 0 12 0 12
dansk 3 3 4 3 3 4
engelsk 4 4 6

n r- f 3 5
J 5 0 0

tysk 3 3 5 I
fransk 5 3 3 ^■533
russisk
latin 4 4 0
oldtidskundskab 12 0 12 0
historie og
samfundskundskab 2 3 3 1 2 3 3 1 1
samfundsfag 5 5 5 5
geografi 2 3 2 3 0 3 2 3 2
biologi 0 0 3 0 3 3 7 0 3
kemi 2 3 0 3 0 1 0
fysik 3 3 5 2 2 2 2
matematik 2 3 0 5 5 6 3 3 3 3

26 15 15 11 12 11 12 26 12 12 14 15 14 15 14 15
legemsøvelser 2 2 2 2 2 2
musik 2 2
formning og 2 1 2 1
kunstforståelse 0 . 0

30 19 18 11 12 11 12 30 16 15 14 15 14 15 14 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 undervisningsmisteriets 
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.

Timeplan På næste side ses HF-timeplanen, der omfatter fællesfagene, som 
alle skal have, og tilvalgsfagene, som alle skal have nogle af.

Eksamen Eksamen omfatter samtlige fag med undtagelse af fagene idræt, 
musik og formning som fællesfag. Der holdes eksamen i de enkel
te fag ved udgangen af det semester, hvor undervisningen i fa
get slutter. Ved eksamen holdes der skriftlige og mundtlige prø
ver med censorer, der beskikkes af undervisningsministeren. De 
mundtlige prøver er offentlige.

Selv
studerende

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 HF- 
eksamen. 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

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

Antallet af ugentlige timer
1. se
mester

2. se
mester

3. se
mester

4. se-, 
mester

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

30 27 14 14

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 8,3. fremmedsprog (fransk eller russisk el
ler spansk) 11, fysik 14, kemi 10, psykologi 6.

Antallet af ugentlige timer
TILVALGSFAG: 2. se- 3. se- 4. se-1. se-

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

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

0 
0
1 
0 
o 
o 
o 
o 
o
3 
3 
0 
0

4
6
3
5
3
3
1
4
4
4
6
5
3

4 
6
3
5
3
3
1
4
4
4
5
5
3
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EKSAMINER 1976

STUDENTEREKSAMEN 43 nysproglige
22 samfundssproglige

SPROGLIG LINIE
a:
Birgit Albertsen
Hans Christian Westergaard Andersen 
Susanne Biilmann Andersen 
Ellen Sig Christensen 
Ditte Susanne Christiansen 
Anne Overgaard Clausen 
Mette Westberg Følster 
Kirsten Annette Jensen 
Eva Jørgensen 
Jesper Bay Larsen 
Charlotte Salles Lyng 
Else-Marie Müller 
Hanne Møller 
Lars Held Pedersen 
Lotte Vinskov Rasmussen 
Flemming Rosenlund 
Gerd Schierup 
Karen Søndergaard 
Arne Langballe Sørensen 
Lone Hanberg Sørensen 
Finn Sørensen

b:
Gitte Christensen
Anne Gjelstrup
Per Mørch Henriksen
Pia Bøgh Jacobsen
Anne Møller Jensen
Annette Kristensen
Birgitte Larsen
Lotte Birgitte Bang Larsen
Susan Lykke
Lona Stegger Madsen
Karen Margrethe Hofman Møller 
Elisabeth de Fine Olivarius 
Kim Pedersen
Hanne Pontoppidan
Kirsten Rahbek
Torben Simonsen
Dorthe Østergaard Sørensen
Niels Thøgersen
Alice Tinning
Helene Tørsleff
Lisbet Wacher

c:
Mette Bønløkke 
Gitte Christensen 
Hans Henrik Dahl 
Ulla Ehrenreich 
Vibeke Moeslund Grud 
Marianne Hansen 
Torben Hardinger 
Pia Lindhardt Hjortshøj 
Kathrine Elisabeth Nada Holm 
Johnny Erwin Hægge 
Nina Koldby Jensen 
Tina Jørgensen 
Tove Kirsten Kring 
Susanne Marie Larsep 
Carsten Leth Madsen 
Charlotte Morvad 
Lilian Pedersen 
Aino Lykke Riis 
Anne Ring-Søren.sen 
Henrik Enemark Sørensen 
Lene Sørensen
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MATEMATISK LINIE

35 matematisk-fysiske
12 matematisk-naturfaglige
14 samfundsmatematiske

x:
Jan Frank Andresen
Tove Deding 
Grethe Fallesen 
Lars Lau Frederiksen 
Poul Krægpøth Faarup 
Morten Giver 
Annelise Hansen 
Birgitte Hviid 
Inger Merete Knub 
Anne Hass Kristensen 
Hans Kristian Havbro Nielsen 
Jesper Nørager
Hanne Fritze Pontoppidan 
Flemming Poulsen 
Claus Qvortrup 
Bente Ramsing 
Lars Janke Rasmussen 
Lene Birgitte Sørensen 
Søren Torstensdal Sørensen 
Erik Trads

y;
Hanne Møller Andersen 
Inge Bærentzen 
Søren Dalgaard
Claus Gregersen 
Pia Gundlev
Søren Rounborg Hansen 
Frank Ejvind Holm 
Keld Jacobsen 
John Jensen
Torben Sverre Jørgensen 
Birgit Kjeldahl 
Ole Schultz Larsen 
Flemming Praem Michaelsen 
Bente Møller 
Ann-Sofie Nielsen 
Steen Krogh Nielsen 
Lars Bækkelund Pedersen 
Mads Bækkelund Pedersen 
Kim Robertsen 
Bruno Ros

z:
Lars Ulf Beck
Nils Lau Frederiksen
Bente Skare Hansen
Hanne Maya Hansen
Morten Bendix Hjelmvig 
Lars Jensen
Bente Würtz Jochumsen 
Margit Larsen
Niels Verner Larsen
Keld Lennard Mortensen
Jesper Nydam
Jens Møller Pedersen
Jørn Pedersen
Pia Lund Pedersen
Hanne Secher Rasmussen
Helle Vohlander Rasmussen 
Anne Marie Skautrup 
Marianne Smith 
Søren Stenderup 
Ulla Ibsen Thysk 
Steen Fill Urbak
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HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN

p: q:
Anders Kurt Hedegaard Andersen 
Birgitte Hansen 
Hanne Vibeke Dyhr Iversen 
Anna Hansine Jensen 
Bente Juul Jensen 
Jette Jæger 
Annette Fabech Koch 
Børge Wilfred Kristiansen 
Elsebeth Lebeck 
Birgit Lund
Kirsten Annette Stadager Mindegaard 
Annelise Kjølseth Møller 
Benny Wulff Nielsen 
Jens Ole Nissen 
Ina Birthe Poulsen 
Gitte Helen' Qvist 
Elise Reinseth 
Knud Erik Rødbro 
Inger Kahr Sørensen 
Mette Tejsner 
Claus Helmer Thomsen
Kirsten Jeanette Friese Vestergaard

Kirsten Odgaard Christensen 
Lene Karin Dalgaard 
Joan Grinderslev 
Pia Charlotte Hveisel 
Kirsten Marie Jensen 
Annie Vadstrup Jørgensen 
Inge Lisbeth Jørgensen 
Lone Kirketerp Jørgensen 
Annemarie Malling Kristensen 
Inge Irene Krügermeier 
Allan Levann 
Orla Lienhøft 
Bent Conrad Lund 
Karin Lissi Madsen 
Lone Falster Nielsen 
Thorkil Schultz Nielsen 
Ejvind Poulsen 
Jan Rasmussen 
Jørgen Schakow 
Kirsten Sødergreen 
Christian Sørensen
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LÆRERKOLLEGIET

Rektor Jens Aggebo
dansk 2y, oldtidskundskab Iz

Adjunkt H. Westergaard Andersen
historie 3a 3z 2x Ix 1z lp, religion 2x 2r

Cand. mag. Inga Basten
spansk 2PQR

Adjunkt Annamarie Bjerkø 
formning 3ay 3b 3x 3z 2ab 2x 2y 2z 2PQR 
Ipqr, engelsk 2pqr

Adjunkt Torleif Boye 
historie 3y 2a la 1b ly 
gymnastik 3axz 2axz 2by laxz Iby ipqr

Adjunkt Jytte Brodersen 
religion 3a 3b 3x 2b 2z 2p 2q 
oldtidskundskab 2a 2z

Adjunkt Jørn Bærentzen
matematik Iz Iq, fysik 2yF, kemi 2yFN

Cand. mag. Jan Damskier
spansk 1 pqr

Lektor Grethe Drud
dansk 3z la 2r, engelsk ly

Adjunkt Bjarne Eskildsen
musik 3by 3axz 2ab 2xyz la ly Iz 2PQR Ipr 
engelsk Ir

Cand. psych. Jørgen Filtenborg
psykologi 2PQR

Adjunkt Jørgen Frandsen
engelsk 2abS 2abN 2pqr lp

Fløjtenist Mogens Friis-Jensen
instrumentalundervisning

Adjunkt Flemming Gade
geografi 2aS 2bS Ir, idræt 2PQR, frisport

Stud. mag. Stig Guldberg
gymnastik 3by, frisport

Adjunkt Karen Margrethe Halstrøm 
engelsk 3bN 2PQR, latin la, 
oldtidskundskab 2x Ix la

Cand. phil. Lis Aagaard Hansen
dansk 3b

Adjunkt Anders Heerfordt
kemi 2xyzS lx Iz 2PQR, fysik 2xyzSN Ix IPQR

Adjunkt Kirsten Hermann
matematik 3zF 2zF 2PQR

Stud.scient.pol.
Niels Christian Nygaard Jensen
gymnastikassistent 3axz 2axz laxz Ipqr

Adjunkt Kirsten Johannsen
tysk 3bN 2PQR, dansk 2z

Stud.mag. Jens Agertoft Johansen
frivillig musik

Lektor A. Rübner Jørgensen
fysik 3zF 2zF Iz, kemi 2zFN

Adjunkt J. Anker Jørgensen 
geografi 3abS 3xyzS 3xyzN 2xF 2yF 2xyzSN 
la Ib lp

Statspr. musikpæd. Lone Karlsson
instrumentalundervi sning

Lærerinde Birthe Knudsen 
gymnastik 3axz 2axz 2by laxz Iby Ipqr 
frisport

Univ.adj. Erling Kullberg
musik Ix

Adjunkt Eva Kullberg
biologi 3zF 2xyzN lp Iq Ir, musik Ib Iq

Lektor Gudmund Køster
engelsk la Ib, tysk 2aNS Ix

Adjunkt Lene Fromholt Larsen
matematik 3xF 3xyzS Ix lp

Lektor L.M. Larsen
matematik 2yF 2xyzSN Ir

Lektor Benthe Liljeroth
dansk 3x 2b Ib ly

Adjunkt Hans Lund
fransk 3a 3z 2a 2z Ib ly

Lektor Erik Madsen
biologi 3a 3b 3xF 3yF+3xyzS 2xyzN

Lektor Margrete B. Madsen
matematik 3xyzN 2xF Ib ly

Lektor Børge Møller-Madsen
dansk 3a 2p, engelsk Ipq

Årsvikar, cand.mag.
Anna-Birgit Neergaard
dansk Ir, engelsk Ix Iz Iq
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Adjunkt Jytte Nielsen-Refs 
engelsk 3aN 3abS 2PQR

Gymnastiklærerinde Else Tove Nielsen 
gymnastikassistent 3by 3xz 2by

Adjunkt Steen S. Nørgaard 
historie 3b 2b 2z 2p 2q Iq

Adjunkt Lis Outzen
fransk 3y 2b Ix, oldtidskundskab 2b

Adjunkt Ole Tingsted Pedersen 
dansk 2x Ix Iz Iq, fransk 3b

Cand.mag. Birgitte Møller Petersen, 
religion 3y 3z 2a 2y

Adjunkt Erik Prinds 
samfundsfag 3abS 2bxyzS 2QR lp Iq 
oldtidskundskab 2y Ib ly

Cand.mag. Poul Ring 
tysk 2bNS lp Ir

Gymnastiklærerinde Nina Schroeder 
gymnastik 3by 
gymnastikassistent 2axz laxz Iby Ipqr

Adjunkt Jens Skak-Nielsen 
fysik 3xyzS 3yF 2xF ly, kemi 2xFN

Adjunkt Kirsten Sloth 
matematik 3yF 2a 2b, fransk 3x 2x la

Adjunkt Torben Murman Sørensen 
dansk 2a 2q, historie 3x 2y 2r

Adjunkt H.H. Tersbøl 
samfundsfag 3xyzS 2aS 2P Ir 
historie Ir

Cand.scient. Etik Thomsen 
geografi 3zF Iq

Adjunkt Lis Vastrup 
dansk 3y lp, fransk 2y 1z 2PQR

Adjunkt Niels Jørgen Vestergaard 
fysik 3xF 3xyzN 2PQR, kemi ly 
matematik la

Lektor H.E. Work 
tysk 3aN la, latin 2abN Ib

Lektor J. Würtz 
russisk 3ax, 2x lax, tysk Ib Iq

Adjunkt Erling V. Sørensen blev ansat som adjunkt ved Langkær Gymna
sium pr. 1. august 1976 efter 11 års ansættelse her ved skolen, først 
som studenter-timelærer, fra 1970 som adjunkt. Erling V. Sørensens 
arbejde var præget af stor dygtighed og pligtfølelse. Som administra
tiv inspektor fra 1971 var han en altid årvågen og højt værdsat medar
bejder .
Adjunkt Mette Graabæk har haft orlov i dette skoleår for at varetage 
hvervet som oversætter for EF-kommissionen i Luxemborg.
Ansættelser som adjunkt pr. 1. august 1976: Cand.mag. Torleif Boye 
(historie, idræt) og cand.scient. Anders Heerfordt (kemi, fysik).
Adjunkt Flemming Gade har gennemgået kursus i undervisningsfærdighed 
på Århus Amtsgymnasium. Han har derfor haft nedsat timetal.
Afspændings- og gymnastikpædagog Anni B. Jensen var gymnastikassistent 
i efterårssemestret. Hun blev pr. 1. januar afløst af gymnastiklærer
inde Else Tove Nielsen.
Stud.scient. Erik Lauridsen var timelærer i geografi i efterårsseme
stret. Hans timer blev pr. 1. februar overtaget af cand.scient. Erik 
Thomsen.
Lektor H. Westergaard Andersen var medlem af folketingsdelegationen til 
FN's generalforsamlings første del i oktober. Kollegerne vikarierede.
Under lektor A. Rübner Jørgensens sygdom i begyndelsen af skoleåret vi
karierede cand.scient. Peder Pedersen. Under gymnastiklærerinde Nina 
Schroeders sygdom i oktober/november vikarieredé cand.mag. Mogens Høher 
Ovesen.
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Skolebetjent Kaj Edvard Pedersen fyldte 67 år den 12. april og har søgt - og fået
bevilget - sin afsked med udgangen af dette skoleår.

K.E. Pedersen, der er gammel Århus-dreng fra Ny Munkegades skole, begyndte sin kom
munale karriere i 1932 som kontorbud på Socialkontoret, blev opsynsmand på Arbejds
anstalten i 1934 og skolebetjent på Samsøgades skole i 1939. Efter ti vanskelige 
krigs- og efterkrigsår fulgte udnævnelsen til skolebetjent ved det kommunale skole
væsens flagskib, den nye store Møllevangsskolen.

De sidste ti år har han været Marselisborg Gymnasiums skolebetjent, dygtig og arbejd
som fra tidlig morgen til sen aften, i fuldendt balance, myndig og humørfyldt, også 
når udviklingen gik lidt hurtigt, enten det var de praktiske krav som ændredes og 
øgedes, eller det var eleverne som blev ældre, og lærerne som blev yngre.

Det hører med til historien om K.E. Pedersen, at han også har brugt sin fritid til 
gavn og glæde for andre. Han har siddet i Kommunalarbejderforbundets afdelingsbesty
relse, i forretningsudvalget for stiftelses- og enkekassen, og han har haft hvervet 
som fanebærer i mere end 25 år. Han er en 1. klasses 2. bas i sangkoret Harmonien 
og kasserer for De jyske Mandskor under Dansk Arbejdersangkor.

Hans kone Asta er vidtberømt for sin hjertevarme kaffe. Både hendes og hendes mands 
musiske talenter, som de udfoldedes i sejlklubben Bugtens revyer i gamle dage, har 
også blomstret i vore skolekomedier. Jonathan i Folk og Røvere i Kardemomme By og 
Geske i Den politiske Kandestøber står .godt i erindringen.

Vi siger farvel og tak til to mennesker, der har fyldt deres plads godt ud.

Jens Aggebo
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INSPEKTION OG ØVRIGE HVERV
Administrativ inspektor adj. H.H. Tersbøl
Boginspektor adj. Bjarne Eskildsen
Registrering adj. Hans Lund (til 31. jan.) 

Ikt. Erik Madsen (fra 1. febr.)
Skemalægning adj. Jørn Bærentzen og 

adj. Lis Vastrup
Indre inspektion adj. Hans Lund (til 31. jan.)

adj. Ole Tingsted Pedersen (fra 1. febr.) og 
adj. Torben Murman Sørensen (fral. febr.)

Bibliotekar adj. J. Anker Jørgensen
Tilsyn med biologi- og 
geografisamlingerne

lkt. Erik Madsen og 
adj. J. Anker Jørgensen

Undervisningshaven pens. lkt. A.E. Skjøt-Petersen
Tilsyn med fysiksamlingen lkt. A. Rübner Jørgensen og 

adj. N.J. Vestergaard
Elevrådgiver lkt. Margrete B. Madsen
Studievejledere for HF adj. Kirsten Johannsen og 

adj. Steen S. Nørgaard
Rektors stedfortræder lkt. L.M. Larsen

DELTAGELSE I KURSUS OG MØDER

1976

16.07. - 28.07. : lærerinde Birthe Knudsen, physical education, Longborough
01.08. - 07.08. : adj. Eva Kullberg, kreativitet i undervisningen, 

Ryslinge Højskole.
11.10. - 15.10. : adj. Eva Kullberg, undervisningsplanlægning og biologiens aktu

elle og fremtidige stilling, Molslaboratoriet.
13.10. - 21.10. : lkt. G. Køster og lkt. H.E. Work, efteruddannelse i tysk, 

Buchenbach bei Freiburg.
14.10.
forløb

- 16.10. : adj. Annamarie Bjerkø, arbejdet med billedsprog i undervisnings
forløb, Bønnerup Strand.

14.10.

16.10.

- 17.10. : adj. Jytte Brodersen, efteruddannelse i latin og oldtidskund
skab, Nyborg Strand.

: adj. J. Anker Jørgensen, ferskvandsforsyning, Odense.
04.11.

10.12.

- 06.11. : lkt. Grethe Drud, adj. Ole Tingsted Pedersen, adj. Torben 
Murman Sørensen og adj. Lis Vastrup, massekommunikation, offent
lighed og modoffentlighed, Sandbjerg.

: adj. H.H. Tersbøl, statistisk analyse med datamaskine, Middel
fart.
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1977

07.01. - 08.01. : skolesekr. Birthe Hahn Fischer og skolesekr. Hanne Kjærtinge, 
Gymnasieskolernes Sekretærklub, Vingstedcentret.

25.01. - 29.01. : adj. Jørn Bærentzen og adj. Jens Skak-Nielsen, tværfagligt kur
sus om didaktiske problemer, Sandbjerg.

03.02. - 05.02. : Ikt. G. Køster og Ikt. J. Würtz, undervisningsdifferentiering, 
Vingstedcentret.

03.02. - 05.02. : adj. H. Westergaard Andersen, adj. Jytte Brodersen og cand.mag. 
Birgitte Møller Pedersen, Ny Testamente, Unge Hjems Højskole.

10.02. - 12.02. : adj. Torben Murman Sørensen, TV-underholdning, Vingstedcentret.
13.02. - 14.02. : cand.mag. Inga Basten og cand.mag. Jan Damskier, Spanien i dag, 

Bjødstrup Gammelskole.
04.03. - 05.03. : adj. Lis Vastrup, Frankrig i dag, Unge Hjems Højskole.
15.03. - 19.03. : adj. Kirsten Hermann og Ikt. Margrete B. Madsen, kursus i nume

riske metoder, Europahøjskolen.
23.03. - 26.03. : adj. H.H. Tersbøl, EDB kursus II, Akademisk Studenterkursus.

LÆRERKANDIDATER

Rektor Jens Aggebo havde i efterårssemestret tilsyn med cand.scient. EJNAR KOBOLT 
(fysik og kemi hos Jørn Bærentzen, Jens Skak-Nielsen og Niels Jørgen Vestergaard). 
Cand.mag. BIRTE LAU PEDERSEN (historie hos H. Westergaard Andersen, Steen S. Nør
gaard og Torben Murman Sørensen). I forårssemestret med cand.mag. BENTE LIS FINK 
(samfundsfag hos Erik Prinds og H.H. Tersbøl, geografi hos Flemming Gade og J. An
ker Jørgensen). Cand.mag. BIRTE LAU PEDERSEN (russisk hos J. Würtz). Cand.mag. 
JYTTE SIMONSEN (fransk hos Hans Lund).
Studielektor Børge Møller-Madsen havde i efterårssemestret tilsyn med cand.mag.
ANE VIBEKE FOSS (latin hos Karen Margrethe Halstrøm og H.E. Work). Cand.mag. KAREN 
MARGRETHE NISTRUP (dansk hos Benthe Liljeroth og Lis Vastrup, russisk hos J. Würtz). 
Cand. mag. ANNEMETTE PILGAARD (formning/kunstforståelse hos Annamarie Bjerkø). I 
forårssemestret med cand.mag. ANE VIBEKE FOSS (oldtidskundskab hos Karen Margrethe 
Halstrøm og Lis Outzen, fransk hos Hans Lund). Cand.scient. FREDE VINSLØV HANSEN 
(geografi hos F]emming Gade og J. Anker Jørgensen). Cand.scient. HANS JØRGEN LIGAARD 
(matematik hos Jørn Bærentzen, Kirsten Hermann og Margrete B. Madsen). Cand.mag. 
MARGIT LUNDING (tysk hos Kirsten Johannsen og Poul Ring).
Studielektor J. Würtz havde i efterårssemestret tilsyn med cand.scient.pol. BJARNE 
CHRISTIANSEN (samfundsfag hos Erik Prinds og H.H. Tersbøl). Cand.mag. CLAUS ERIK 
JENSEN (dansk hos Ole Tingsted Pedersen og Lis Vastrup, historie hos H. Westergaard 
Andersen og Steen S. Nørgaard). Cand.mag. ERIK OLESEN (engelsk hos Jørgen Frandsen 
og Gudmund Køster). I forårssemestret med cand.mag. MARIANNE JESSEN (dansk hos Jens 
Aggebo, Grethe Drud og Torben Murman Sørensen, historie hos H. Westergaard Andersen 
og Steen S. Nørgaard). Cand.mag. IDA LARSSON (fransk hos Hans Lund, Kirsten Sloth 
og Lis Vastrup, dansk hos Jens Aggebo og Ole Tingsted Pedersen). Cand.mag. ERIK 
OLESEN (religion hos Jytte Brodersen, oldtidskundskab hos Karen Margrethe Halstrøm 
og Erik Prinds).
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AF ÅRETS ARBEJDE

MUSIK
I lighed med sidste år har det vist sig nødvendigt med en deling af 
deltagerne til de projekter, som der i den frivillige musik er ble
vet arbejdet med. Mod sædvane er der blevet arbejdet med musik ude
lukkende fra det 20. århundrede, nærmere betegnet fra perioden 1936- 
37.
I efterårssemestret arbejdede deltagerne med Anders Öhrwalls "Maria 
Musik", - et stykke rytmisk kirkemusik komponeret til et nordisk kor
stævne i 1974. Værket blev opført i uddrag ved skolens juleafslut
ning.
En folkemusikgruppe begyndte i samme semester at indstudere nogle 
numre. Dette arbejde intensiveredes i forårssemestret, og den 25. 
marts lavede gruppen sin forårskoncert i tilknytning til et Marselis- 
sold med et program delvis bestående af egne arrangementer og melodi
er .
Der er blevet arbejdet med endnu to projekter i det forløbne år. Det 
ene er en videreførelse af samarbejdet med de øvrige Århus-gymnasier. 
Her gjaldt arbejdet Carl Orffs "Carmina Burana". Der er blevet 
holdt aftenprøver på gymnasierne og weekendprøver. Den 20. og 22. 
april var der offentlig koncert og den 21. opførtes værket som fæl
lestimearrangement på Langkær Gymnasium, Viby Amtsgymnasium og Marse- 
1isborg Gymnasium.
Det andet projekt har en udløber helt tilbage til en fællestime i de
cember 1975 med komponisten Per Nørgård. Her blev grunden til ønsket 
om et videre samarbejde lagt. Det er gennem de sidste to semestre 
blevet realiseret, idet en del af deltagerne i fritidsmusikken påbe
gyndte instuderingen af et endnu ikke fuldført værk af Per Nørgård, 
komponisten kom og ledede prøverne hveranden uge, ligesom han dér 
præsenterede deltagerne for nye dele af kompositionen. I januar var 
en version af værket færdig. Per Nørgård og Dinna Bjørn fra Den kon
gelige Ballet arbejdede 14 dage i januar måned med ballet- og opera- 
■skoleelever i Stockholm, hvor denne første version blev opført. Sam
tidig var musikere på Holstebro Højskole og Holstebro Musikhøjskole 
begyndt at indstudere det samme musikalske materiale, og dermed var 
der muliggjort en opførelse af værket "Orfeus - Den afbrudte Sang" 
i en ny version udført af Orfeusgrupperne fra henholdsvis Stockholm, 
Holstebro og Århus.
I forårssemestret blev instruktøren Niels Pihl knyttet til projektet, 
ligesom Dinna Bjørn, der har omsat Per Nørgårds musik til bevægelse, 
assisterede ved nogle af prøverne. Projektet har fået økonomisk støt
te fra NOMUS, hvilket har gjort det muligt at bringe de tre grupper 
sammen, dels til prøver, dels til en endelig opførelse, der finder 
sted den 1. maj i Holstebro og i Århus den 2. maj.

Eva Kullberg, Jens Johansen, Bjarne Eskildsen

FRIVILLIG FORMNING
De elever der ikke har formning, har haft en chance for at udfolde 
sig et par timer hver eftermiddag i dette skoleår.. I disse timer 
kan vi beskæftige os med de mere tidkrævende discipliner, som vi ik
ke kan nå i timerne: spinding og plantefarvning af uld, billedvæv- 
ning, batikfarvning af bomuld og keramik.
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"Romantikkens Moder"
Hun står her med det banales 
kraft.

BILLEDKUNST
Vi har i årets løb haft følgende professionelle kunstnere til at ud
stille i sangsalen:

Karin Birgitte Lund: Ætsninger og oliekridt.
Karl Johan Larsen: Vignetter til 'Des Knaben Wunderhorn' (penne

tegninger) og 'De 7 dødssynder' (pennetegninger med lavering).
Tommy Storkholm: Malerier (Gymnasiernes Vandreudstilling).
Per Kramer: 'De Jydske Mødre' (acryl på lærred).

Desuden har vi selv udstillet:
Collager fra introduktionsdagene.
Arbejder fra formningstimerne.
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"Ä Moderen"
Hun drikker regnskyerne og fø
der åerne i Jylland. Hun gør 
det med stor lyd, hun er så 
stor, at hun kan nå de lavthæn
gende regnskyer.

IDRÆT
Skoleårets start bar præg af forberedelserne til regionsstævnet i at
letik for piger og drenge, idet vi stod som arrangør i år. For at 
sikre så vellykket et stævne som muligt, prøvekørte vi regionsstævnet 
ved at afholde skolemesterskabsstævne i atletik tirsdag den 7. sep
tember . Følgende elever blev skolemester hos pigerne: 100 m Jane 
Thomsen la, længde Jane Thomsen la, højde-, kugle og spyd Birte Møl- 
ler-Petersen 3x, 800 m Charlotte Gjedde ly. Følgende elever blev 
skolemester hos drengene: 100 m Per Lund Pedersen 3x, længde Holger 
Noesgaard Sørensen 3z, højde Peter Mønster 2a, kugle Niels Olsen Ix, 
spyd Keld Sølvsten 2z, 1500 m Lars Nørgård 2x.
Skolemesterskabsstævne i atletik er en gammel tradition på Marselis- 
borg som vi håber at få genindført de kommende år.
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Regionsstævnet i atletik for både piger og drenge blev afholdt ons
dag den 15. september på Århus Stadion. I alt deltog 7 gymnasier 
med 226 elever og 22 lærere. For at få det hele til at køre, måtte 
vi benytte 40 officials. Stævnet blev en stor succes, vi fik som 
bedste resultat en sammenlagt 2. plads i drengenes gruppe 3 og mang
lede kun % point i at gå videre til finalestævnet i Horsens.
Som et forsøg på at få mange af skolens elever og lærere i gang med 
motionsløb, har vi planer om at afholde et "Marselisborg-løb" tors
dag den 28. april i 3. og 4. time for alle på skolen. Løbet skal 
forme sig som fortræning til det rigtige Marselis-løb, idet vi håber 
at skolens farver vil blive repræsenteret ved mindst 100 elev- og 
lærertilmeldinger til Århus Festuges Marselisløb. Ved vort eget løb 
vil vi finde frem til skolemesteren, samt den klasse, der har størst 
deltagerprocent og hurtigst løbetid/deltager. Forøvrigt anskaffer 
vi os skolebluser med skolens bomærke påtrykt, så ingen skal være i 
tvivl om, hvorfra vi kommer.
FRIVILLIG IDRÆT
Omfanget af den frivillige idræt har været meget stort. Vi har haft 
frisport i følgende discipliner: Basketball på mandage i 7. time i 
hallen (Bo), badminton (i sommersæsonen svømning) på onsdage i 7. ti
me i hallen (Sch), volleyball på fredage i 7., 8. og 9. time i hal
len (BK & FG), løbetræning i skoven på tirsdage i 7. og 8. time (Ny). 
Ialt har ca. 120 elever taget imod tilbudet om frisport uden for sko
letiden, og endnu flere har været med i de afviklede klasseturnerin
ger .
STÆVNEOVERSIGT
7. sep. Skolemesterskabsstævne i atletik. Århus stadion.

15. sep. Regionsstævne for piger og drenge. Århus stadion.
14. okt. Firkantstævne for piger og drenge (volley-, håndbold og 

fodbold). Horsens.
29. okt. Århus Idrætslærerforenings håndboldturnering for 10. sko 

leår (Ig), indledende runde. Århus stadionhaller.
2. dec. Århus Idrætsforenings håndboldturnering for 10. skoleår.

Finaler (vi blev nr. 2). Århus stadionhaller.

Flemming Gade

16. dec. Gymnasieskolernes baskettball-turnering for drenge . Viby.
10.
17. og dec. Klasseturnering i volleyball. Ingerslev-hallen.
28. jan. Gymnasieskolernes volleyball-turnering for piger, 

slev-hallen (indledende).
Inger-

31. jan. Gymnasieskolernes volleyball-turnering for drenge. Langkær
7. f ebr. Gymnasieskolernes 

(semifinaler).
volleyball-turnering for piger. Hasseris

17. f ebr. Gymnasieskolernes 
Risskov.

basketball-turnering for piger. Vejlby-

25. marts Klasseturnering i basketball. Ingerslev-hallen.
15.
22.

og 
april Klasseturnering i volleyball. Ingerslev-hallen.

28. april Marselisborg-løbeit. Kondiløb for hele skolen.
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EKSKURSIONER M.V.
9. - 13. august var 3xyzN på geografisk ekskursion til Læsø med adj. 
J. Anker Jørgensen og adj. Eva Kullberg.
27. - 29. august var 2PQR på "motionsweekend" til Bønnerup Strand 
med adj. Flemming Gade.
2. september var lp på biologisk ekskursion (Euroficering af søer) i 
Skanderborg og Silkeborg med adj. Eva Kullberg.
8. - 10. oktober var 2bxyzS i Mjesing med adj. Erik Prinds og lasrer
kandidat Bjarne Christiansen.
27. oktober var Iz i Mjesing med adj. Ole Tingsted Pedersen og lærer
kandidat Bjarne Christiansen.
23. november var 2aS på geografisk ekskursion til Norddjursland med 
adj. Flemming Gade.
26. november var 3yF på biologisk ekskursion til Skanderborg Lillesø, 
Hundsø og Kalgaard Sø med adj. Eva Kullberg.
10. december var 3xyzN på giologisk ekskursion til Silkeborg-området 
med adj. Eva Kullberg.
16. - 18. december var 3x, 3y og 3z i København, Helsingør og Roskil
de med Ikt. A. Rübner Jørgensen, adj. Jens Skak-Nielsen og adj. Niels 
Jørgen Vestergaard.
13. januar var 3zF på biologisk ekskursion til Brabrand sø med adj. 
Eva Kullberg.
20. - 23. marts var 2aS på geografisk ekskursion til Bønnerup Strand 
med adj. Flemming Gade.
Emne: Lokalsamfundsanalyse af turist-, fiskeri- og landsbyen Bønne
rup Strand.
10. - 13. marts var 3abS på ekskursion til "Gåsefarmen" med adj. Erik 
Prinds.
18. - 19. marts var Iz på ekskursion til "Gåsefarmen" med adj. Ole 
Tingsted Pedersen.
20. - 23. marts var 2aS ved Bønnerup Strand med adj. Flemming Gade.
17. - 19. april var 2bS i Ebeltoft med adj. Flemming Gade.
Emne: Turismens betydning for Ebeltoft kommune.
18. april var 2z med cand.scient. Erik Thomsen på ekskursion til He
densted, Vejle, Rørbæk Sø, Fasterholt og Ry.

INTRODUKTIONSDAGENE
Introduktionsdagene 1976 havde det overordnede mål, at eleverne hur
tigt skulle lære hinanden at kende. Introduktionsarrangementerne op
tog de 5 første dage. Mandagen blev brugt til velkomst, fordeling i 
klasserne, diktat af skema og rundvisning ved tutorer. Gymnasieele
verne sluttede med frokost i de enkelte klasser med deltagelse af 
klasselærer og tutorer. Fra tirsdag morgen til onsdag middag opholdt 
Ig'erne sig i hytter. For at tilgodese formålet med introduktionen, 
gennemførtes forskellige aktiviteter, såsom enkle gruppepsykologiske 
øvelser, boldspil, terrænløb m.m. Eleverne stod selv for økonomien 
i forbindelse med madlavning, ligesom de selv fordelte opgaver som op
vask, oprydning m.v. Som et nyt element var der onsdag formiddag af
sat tid til drøftelse af skolens håndbog, som eleverne havde fået 
tilsendt i forvejen. Man behandlede bl.a. "Cirkulære om evaluering 
og meddelelser til hjemmene".
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De HF-studerende startede på hytteturen allerede mandag eftermiddag. 
Til forskel fra gymnasieklasserne var alle 3 HF-klasser samlet i én 
hytte. Programmet omfattede foruden de gruppepsykologiske øvelser 
bl.a. fysisk arbejde og arbejde med bekendtgørelsen. Rektor aflag
de samtlige klasser et besøg under opholdet i hytterne.
4. og 5. skoledag var afsat til henholdsvis tværfagligt grammatikkur
sus og et projekt om "normer og roller". Sidst på efteråret udfyld
te de nye 1. klasser et evalueringsskema om introduktionsdage. Gym
nasieeleverne var stort set godt tilfredse med hytteturen, dette 
gælder også HF'erne, mens der var delte meninger om udbyttet af 4. 
og 5. skoledag. Bl.a. fremgår det af besvarelserne, at ca. halvde
len foretrækker at fordele et evt. grammatikkursus på flere dage.
I de følgende uger blev der givet orientering om bl.a. biblioteket. 
Timerne i studieteknik fordeltes over de første par måneder. Tradi
tionen tro afsluttedes introduktionsarrangementerne med en aftenfest 
for Ig og Ih samt de ældre elever, der havde fungeret som tutorer 
den 1. skoledag. Også i dette skoleår blev forældrene indbudt til 
en skoleaften, hvor de blev sat på skolebænk i 2 undervisningstimer 
med efterfølgende faglig drøftelse. Der var også i år stor tilslut
ning til dette arrangement. J. Würtz

STUDIEUGEN NOVEMBER 1976
Marselisborg Gymnasium har i skoleåret 1976/77 afholdt studieuge for 
5. gang, og denne gang med deltagelse af alle skolens elever. Ugen 
blev tilrettelagt omkring følgende tre hovedemner med delemner: 
1. Tidsbestemmelse. 2. 60'erne og 70'erne. 3. Danmarks Radio.
Til at administrere studieugen blev der nedsat en styringsgruppe be
stående af en lærerrepræsentant på hver hovedgruppe, indre inspektor 
samt rektor. Disse 5 personer holdt møder dagligt under hele ugen, 
hvor både de enkelte hovedgruppers problemer og de praktiske proble
mer, der var forbundet med at afholde en studieuge for hele skolen 
på skolen, blev drøftet. Styringsgruppen fungerede som centralt kom
munikationsorgan og centraladministration, hvorunder også hørte den 
daglige registrering af mødepligten.
Undergruppernes arbejde var enten fortrinsvis lærerstyret eller hav
de i forskellig grad karakter af deltagerstyret undervisning..
Efter studieugens afholdelse opstod der et behov for en evaluering. 
Dels var det første gang, studieugen var blevet afholdt for hele sko
len, og dels meldte behovet sig for en helt præcis definition af en 
studieuge. Følgende tendens kan siges at ligge i evalueringen, der 
havde hovedspørgsmålet: Hvad er formålet med en studieuge?
Et stort flertal mente, at integration mellem klasserne måtte prio
riteres højt.
Halvdelen lagde vægt på tværfaglighed, medens den anden halvdel men
te, at det enkelte hold selv skulle formulere sine mål på dette om
råde og gik derfor ind for helt frit emnevalg. Mht antallet af em
ner gik kun ganske få ind for ét hovedemne og et klart flertal ind 
for flere hovedemner med delemner, 3-4 hovedemner eller endnu flere.
Vedrørende undervisningsformen i studieugen mente ca. halvdelen, at 
holdene selv i forberedelsesfasen skulle beslutte sig for deres un
dervisningsform i studieugen, og den anden halvdel, at lærerne i 
studieugen skulle fungere som konsulenter. 8 af de ialt 36 elevgrup
per udtrykte direkte, at ugen skulle være elevstyret.
Mht studieugens forberedelse var det generelle synspunkt, at forbere
delsen er meget vigtig, og at vi endnu på dette punkt har meget at 
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lære. Arbejdet skal påbegyndes i god tid før studieugen og være 
grundigere end tilfældet har været med den netop afholdte. Et klart 
flertal af skolens elever mente, at vi skal have studieuge hvert år 
og ca. en fjerdedel, at vi skal have det to gange om året. Næsten 
alle elever gav udtryk for, at en studieuge skal være for hele sko
len .
Mht rapporter efter ugen var synspunkterne meget forskellige. Et 
mindretal mente, at de skal laves, men både mht omfang og hvem der 
skulle have dem, var der stor uenighed.
En stor trediedel foretrak skolen som centrum for ugens aktiviteter. 
En anden trediedel Danmark som geografisk afgrænsning, og den mind
ste trediedel mente ikke, at der skulle være begrænsninger på dette 
område.
Selv om vi ikke nåede frem til en klar og entydig definition på en 
studieuge ved denne evalueringsdag, kan nedenstående formulering må
ske antyde en tendens:
En studieuge er en uge, der afholdes én gang om året på skolen for 
alle skolens elever og lærere. Ugen tilrettelægges og gennemføres i 
temmelig høj grad af eleverne selv, og der arbejdes med flere hoved
emner med delemner. Integrationen mellem klasserne er meget vigtig, 
og emnerne forsøger at bryde de traditionelle faggrænser op.

Steen S. Nørgaard

TEMADAG
Fredag den 4. marts afholdtes temedag om UDDANNELSESKRISEN. Kvar
talsskriftet, der var udkommet 14 dage tidligere, samt arbejdssedler 
og andet materiale, var udgangspunkt for formiddagens arbejde, der 
foregik i 37 elevgrupper og 5 lærergrupper. Midt på formiddagen var 
der en halv times pause til informationsindsamling, bl.a. via en fast 
telefonforbindelse til undervisningsminister Ritt Bjerregaard.
Efter frokostpausen diskussion i sangsalen under ledelse af Marie- 
Louise Wandel 3x. I panelet var ingeniør Lone Dybkjær, tidligere 
medlem af Folketingets undervisningsudvalg, og overlæge, dr. med. 
Palle Juul-Jensen, dekan for det lægevidenskabelige fakultet ved 
Aarhus Universitet.
Temadagsudvalget bestod af Marianne Elbrønd 3x, Mogens Gemmer 2p, 
Alice Steensig 2r og adjunkterne Flemming Gade, Erik Prinds og Torben 
Murman Sørensen.

FRIE TIMER
Fællestimer: Også i år har alle skolens elever haft mulighed for at 
overvære fællestimerne. Tilslutningen har varieret fra tætfyldt sal 
til et deltagerantal på ca. 100. De økonomiske vilkår (i alt ca. 
kr. 5.000 pr. år) sætter desværre ret skarpe grænser for, hvad vi kan 
give os i kast med, især af dramatisk art, selv om nogle arrangemen
ter er gratis eller ret billige. Det vil nok være formålstjenligt, 
om udvalget ved skoleårets begyndelse forsøger at lægge en plan, hvor- 
i der naturligvis også skal stå plads åben for pludseligt opdukkende 
tilbud og initiativer.
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Arrangementer i skoleåret 1976-77:
24.8. LAK-møde for HF.
1.9. Lieder fra Des Knaben Wunderhorn.
3.9. DGS-repræsentanter orienterer alle gymnasieklasser.
7.10. Dario Fo.
29.11. LAK-høring.
14.12. Guitaristen Erling Møldrup.
20.12. Politisk debat.
1.2. Missa Super (musikdramatik).

10.2. Politisk debat i anledning af folketingsvalget.
14.2. Mike Silver og J.J. Dion, engelske og amerikanske folkesange.
22.2. Ven og Fjende - Ebbe Kløvedal Reich, Anders Koppel, Henrik 

Strube.
21.4. Carmina Burana - koncert med fælleskor fra 6 Århusgymnasier 

+ solister.
Studiekredse:
Efterår: Per Nørgård: Uendelighedsmusik

Jette Flemming: Forarbejdning af tekstiler med henblik 
på billedvæv.

K. Grunnet og J. Heslop Christensen: Århusbugtens biologi.
Forår: Per Nørgård: Uendelighedsmusik.

Niels Pihl: Dramatik.
Udvalgets medlemmer er: adj. Jytte Brodersen, Ikt. Grethe Drud, 
Karin Hanghøj lp, adj. Eva Kullberg, Kaspar Bo Laursen Iz, Anne Kjeld 
Pedersen 3b.

På udvalgets vegne 
Grethe Drud

STUDIE- OG ERHVERVSORIENTERING
Ved skoleårets begyndelse har eleverne i Ig og Ih fået en indføring i 
studieteknik, d.v.s. elementær indlæringspsykologi, læse- og notat
teknik. Ig'erne, der har foretaget grenvalg i april, har forinden 
grenvalget allerede fra januar fået orientering om dette, idet er
hvervsorienteringslærerne har forklaret, hvilke overvejelser med'hen
syn til evner og interesser der bør spille ind ved grenvalget, og 
navnlig understreget, at der ikke er tale om et erhvervsvalg. Også 
forældrene er blevet orienteret ved et aftenmøde i februar. Til yder
ligere orientering har både faglærere og nogle elever fra de respek
tive grene medvirket, ligesom også rektor har holdt en afsluttende 
time for alle Ig'erne i marts. I 2g, 3g og 2h har der med støtte i 
arbejdsdirektoratets bog om Studie- og Erhvervsvalget været anlægs
orientering, og der er givet orientering om en række studie områ
der, hvorimod de mere detaljerede oplysninger om de enkelte studie
muligheder har været overladt til individuel vejledning i form af sam
taler på tomandshånd, ikke mindst ved skoleårets slutning, elever og 
erhvervsorienteringslærerne imellem. Hertil har vi haft støtte af 
det righoldige oplysningsmateriale, som skolen navnlig gennem arbejds
direktoratet og de enkelte uddannelsessteder får tilsynet, og som er 
katalogiseret i erhvervsorienteringslokalet. Vi ser frem til at det
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te Æokale efter skolens modernisering får en mere central placering 
i bygningen end hidtil.
Vi har også i år haft besøg af det omrejsende hold af studentervej
ledere, som i løbet af et par eftermiddagstimer fordelt i et antal 
lokaler gav orientering om, hvordan det idag er at uddanne sig på en 
række områder. Arrangementet supplerer på fortræffelig måde de loka
le rådhushalsmøder, hvor et stort antal fagfolk stiller sig til rå
dighed for at fortælle om, hvordan deres arbejde i praksis former sig 
- der er eksempelvis stor forskel på at læse til dyrlæge og at ernæ
re sig i faget, stor forskel på at "studere litteratur" eller læse 
sprog på universitetet og at have det som sit erhvervsgrundlag bag
efter .
Ved temadagen den 4 marts blev adgangsvilkårene til en række videre
gående uddannelser i høj grad debatteret (omtalt andetsteds i dette 
årsskrift), et emne som selvsagt optager og foruroliger vore elever 
meget, og hvor vi lærere stort set må nøjes med at registrere og op
lyse om de faktiske forhold.

Børge Møller-Madsen

PRØVER I AUGUST/SEPTEMBER 1976
Gymnasiet
Skriftlige prøver afholdtes i dagene 6.-9. september.

1 elev aflagde prøve i dansk
2 elever aflagde prøve i matematik

Mundtlige prøver afholdtes den 17. september og 21. september 
2 elever matematik (efter 2g) 
1 elev oldtidskundskab

HF
Skriftlige prøver afholdtes i dagene 6.-13. september

1 elev aflagde prøve i dansk
1 elev aflagde prøve i fysik
2 elever aflagde prøve i matematik tilvalg.

Mundtlig prøver
tysk fællesfag 26. august 4 elever
fransk 26. august 1 elev
samfundsfag fællesfag 9. september 4 elever
engelsk fællesfag 10. september 1 elev
dansk 14. september 2 elever
matematik tilvalgsfag 17. september 2 elever
kemi 20. september 1 elev
religion 21. september 3 elever
geografi 21. september 2 elever
biologi fællesfag 28. september 2 elever
biologi tilvalgsfag 28. september 1 elev
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FRA SKOLEÅRET

KLASSETAL OG ELEVTAL PR. 1. APRIL 1977
spr. elever mat. sprklasser mat.

GY 3g 5 3 2 117 73 44
2g 5 3 2 113 71 42
ig 5 3 2 122 77 45

HF 2h 3 59
lh 3 61

21 472

OMBYGNING OG MODERNISERING

Kgl. bygningsinspektør Johan Richter afleverede i maj 1976 et forpro
jekt til en ombygning og modernisering af den centrale del af skole
bygningen. Da kapitalbevillingen på kr. 5,3 mill, var utilstrækkelig 
til, at hele projektet kunne gennemføres, måtte enkelte dele udelades 
ved detailprojekteringen, der endeligt afsluttedes i december. Lici
tationen afholdtes den 28. februar. Arbejdet påbegyndtes den 28. 
marts.
Arkitekten har lagt en yderst hensynsfuld arbejdsplan, så at de uund
gåelige gener for undervisning og eksaminer bliver minimale. Den 
mest støjende del af arbejdet vil være afsluttet, inden det nye skole
år begynder, bl.a. indretning af kantine i pigernes gymnastiksal, nyt 
musiklokale i omklædningsrum og bruserum, udvidelse af biblioteks- og 
studiearealet, udvidelse af formningslokalet og forbedring af toilet
forholdene. Det almindelige moderniseringsarbejde i resten af skole
bygningen vil foregå i små etaper i løbet af efteråret.
I det ydre vil der kun ske få ændringer: Indgangen fra Birketinget 
bliver lukket, og området udlægges som terrasse med direkte adgang fra 
kantinen. Et vindfang opføres som indgangsparti ved hovedindgangen i 
fagfløjen, og der bliver en overdækket cykelparkering på arealet for
an. Indvendig bliver ændringerne store, bl.a. som følge af nogle 
skillevægge (brandsikringskrav) og mange nye farver, foreslået af pro
jektets farvekonsulent, maleren Karin Nathorst Westfelt.
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MORGENSAMLING

Det følgende er ikke en konkret redegørelse for, hvad der rent fak
tisk er foregået ved Morgensamlingen i skoleåret 76/77. - En sådan 
liste ville blive uoverskuelig og temmelig intetsigende. Det er der
imod nogle betragtninger over de problemer, vi har i forbindelse med 
morgensamlingen.
Morgensamlingen har nu eksisteret i 8 år. Fra og med sidste år gik 
den over til at blive frivillig, og vi har nu altså 2 års materiale. 
Vi må konstatere, at der kommer færre lærere og elever end tidligere. 
Samtidig har indslag med underholdningseffekt større tiltræknings
kraft end saglige indslag. Bedst effekt har musikalske indslag. 
Allerbedst hvis der er noget med en guitar.
Det har vi haft en snak om på en af morgensamlingerne her i foråret, 
hvor flere elever åbent erkendte, at de kom til morgensamling for at 
blive underholdt. De skiftende udvalg har da også indset dette, men 
har været meget usikre om, hvilken strategi man skulle vælge. For 
ren underholdning har udvalgene været imod, udfra en række argumen
ter, hvoraf jeg skal bringe de to vigtigste her.
1) Vi lever i en problemfyldt verden både internationalt og natio

nalt og lokalt. Vi er forpligtede til at tage disse problemer 
op.

2) Underholdning er i en eller anden forstand sløvende, passivitet 
åbner sjældent op for ny erkendelse.

En af de veje, man har prøvet at gå i indeværende sæson for at byg
ge bro mellem de to synspunkter, er i højere grad at lade eleverne 
underholde hinanden, f.eks. via sketches, sange og musik og rappor
ter fra konkrete undervisningsforløb, idet begrebet underholdning 
derved påføres en række aktiviserende og engagerende elementer, som 
rækker udover Morgensamlingen og ind i timerne.

Ole Tingsted Pedersen
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FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALGET
Retsgrundlaget for samarbejdsudvalgets virksomhed er:

I Bekendtgørelse om lasrerråd, lærerforsamlinger og samarbejds
udvalg ved statens gymnasieskoler m.m. af 23. december 1969.

II Bekendtgørelse om de kommunale skolemyndigheders stilling 
til folkeskolens 8.-10. klasser og til de kommunale eksamens
skoler af 7. juli 1971.

III Bekendtgørelse om højere forberedelseseksamen og om undervis
ningen m.v. på kursus til højere forberedelseseksamen af 
24. april 1974.

Fra de tre bekendtgørelser citeres følgende bestemmelser:
I §8. Samarbejdsudvalget, der er kontaktorgan mellem rektor, 

lærerråd og elever, består af rektor som formand, formanden 
for lærerrådet, 2 lærere valgt af lærerrådet og 3 elever valgt 
af og blandt eleverne. Er der oprettet elevråd, er elevrepræ
sentanterne elevrådets formand og 2 elever valgt af elevrådet 
blandt eleverne.
Stk. 2. Hvor der er oprettet kursus til højere forberedelses
eksamen på gymnasiet, jfr. § 1, stk. 2, vælger lærerrådet yder
ligere en lærerrepræsentant, der underviser på kursus., og ele- 
verne/elevrådet yderligere en repræsentant blandt eleverne ved 
dette.
Stk. 3. Valgene, der gælder for et skoleår, foretages snarest 
efter skoleårets begyndelse.
Stk. 4. Samarbejdsudvalget indkaldes af,rektor. Indkaldelse 
skal foretages, når mindst 3 medlemmer forlanger det.

II § 9. Samarbejdsudvalgets opgave ved en kommunal gymnasieskole 
er gennem gensidig information og forhandlinger at fremme sam
arbejdet mellem lærere og elever, fremskynde sagers løsning 
og koordinere læreres og elevers bestræbelser.
Stk. 2. Samarbejdsudvalget træffer inden for de bevillingsmæs
sige rammer afgørelse vedrørende fællestimer og studiekredse 
samt, efter samråd med skolenævnet, i følgende sager, der ved
rører elevernes trivsel: faciliteter, praktiske forhold, fri
tidsaktiviteter og fællesarrangementer såsom skolefester, sko
lekomedier, sportsstævner m.m.
Stk. 3. Samarbejdsudvalget udarbejder forslag til skolens or
densregler og fremsender dette til skolenævnet til godkendelse. 
Stk. 4. Samarbejdsudvalget kan ikke udtale sig om eller på 
dagsordenen optage sager, som vedrører skolens fag- og time
fordelingsplan eller den enkelte lærers forhold eller under
visning. Sager vedrørende enkelte elever kan kun behandles, 
hvis den pågældende elev er indforstået hermed.

III § 6, stk. 2, 1. og 2. punktum. Undervisningen samordnes ved 
regelmæssige drøftelser, bl.a. af tværfaglig art, dels mellem 
lærerne indbyrdes, dels mellem laarerne og repræsentanter for 
de studerende. Samarbejdsudvalget eller et tilsvarende udvalg 
påser, at sådanne drøftelser finder sted.
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1. SAMMENSÆTNING
a. Elevrådsformanden (= kontaktmand I, suppleant: kontaktmand II) er født 

medlem. De øvrige elevrepræsentanter vælges af elevforsamlingen såle
des, at elevrepræsentationen består af 2 gymnasieelever og 2 HF-elever.

b. Lærerrådsformanden (suppleant: næstformanden) er født medlem. De øv
rige lærerrepræsentanter vælges af lærerrådet således, at lærerrepræsen
tationen består af mindst 2, som underviser i gymnasiet, og mindst 2, 
som underviser på HF.

c. Samarbejdsudvalget vælger af sin midte en kasserer og en revisor.

d. Skolebetjent K.E. Pedersen indkaldes til møderne. Han har taleret, men 
ikke stemmeret.

2. MØDER.

a. Ordinære møder holdes 4 gange hvert semester, normalt i sidste halvdel 
af månederne august, september, oktober, november, januar, februar, 
marts, april. Desuden holdes et afsluttende møde i juni.

b. Ekstraordinære møder kan finde sted når som helst og kan - om fornødent - 
indkaldes med kort varsel. Der skal indkaldes til ekstraordinært møde, 
når elevrådsformanden eller lærerrådsformanden eller 2 medlemmer anmo
der derom, eller såfremt rektor finder nødvendig anledning dertil.

c. Samarbejdsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 4 medlemmer plus 
rektor - eller rektors stedfortræder - er til stede.

d. På indkaldelsen skal stå: INTERESSEREDE ELEVER OG LÆRERE ER VELKOMNE 
TIL AT OVERVÆRE MØDET. Såfremt intet medlem har noget at indvende der
imod, kan rektor give fremmødte ikke-medlemmer ordet. Samarbejdsudval
get kan beslutte, at behandlingen af et eller flere punkter foregår for 
lukkede døre.

e. Tobaksrygning er ikke tilladt under møderne.

f. Ved hvert mødes begyndelse vælges en sekretær, som fører mødeprotokol
len. I referatet skal nævnes tid og sted, hvilke medlemmer der er til 
stede, hvilke medlemmer der er fraværende, samt trufne beslutninger, i 
tilfælde af afstemning tillige stemmetal. Ved mødets slutning oplæser 
sekretæren referatet, som derefter underskrives af tilstedeværende med
lemmer. Ved rektors foranstaltning skal en udskrift af protokollen se
nest 2 dag^ efter mødet være ophængt på elev- og læréropslagstavler.

g. Elevrådsformanden og lærerrådsformanden har pligt til ved opslag eller 
på anden måde at tilskynde til, at elever og lærere indgiver forslag 
til dagsordenen.
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3.

h. Såfremt elevrådsformanden eller lærerrådsformanden eller 3 medlemmer 
under mødet anmoder om, at afgørelse af en sag udskydes - eventuelt 
til efter behandling i elevråd og/eller lærerråd - skal afgørelsen hen
lægges til et efterfølgende - eventuelt ekstraordinært - møde.

i. Møderne indkaldes af rektor, normalt med 1 uges varsel. Endelig dags
orden skal normalt foreligge 4 dage før mødet.

OPGAVER.

a. Udvalget for frie timer - der består af 3 elever udpeget af elevrådet 
og 3 lærere udpeget af lærerrådet - foretager indstilling til samar
bejdsudvalget vedrørende fællestimer og studiekredse.

b. Samarbejdsudvalget godkender på august-mødet en skitse over skolens 
fester m.v. i skoleåret, herunder Marselis-solderne.

c. Samarbejdsudvalget tager i forbindelse med september-mødet initiativ 
til nedsættelse af festudvalg vedrørende skolefesten i marts.

d. Samarbejdsudvalget tager i forbindelse med oktober-mødet initiativ til 
nedsættelse af udvalg vedrørende juleafslutning.

e. Samarbejdsudvalget tager i forbindelse med februar-mødet initiativ til 
nedsættelse af udvalg vedrørende skoleårets afslutning, herunder sidste 
skoledage og årsafslutning.

f. Fritidsaktiviteter, arrangeret af elever, elevgrupper, foreninger (fx 
Marselis, M. Flimmer) eller lærere kan kun finde sted efter forud ind
hentet tilladelse hos samarbejdsudvalget.

g. Skolen kan kun arrangere og deltage i sportsstævner, når idrætslærerne 
forinden har indhentet samarbejdsudvalgets godkendelse deraf.

h. Samarbejdsudvalget foretager fordeling af skolens opslagstavler og ud
peger en ansvarlig for hver enkelt opslagstavle.

i. Indsamlinger blandt skolens elever kan kun finde sted efter forud ind
hentet godkendelse hos samarbejdsudvalget.

j. Rektor er forpligtet til ved møderne i november og april at give oplys
ninger om drøftelser i henhold til HF-bekendtgøreIsens § 6, stk. 2, 1. 
og 2. punktum.

k. Øvrige elev/lærerudvalg, som er nedsat af elevrådet og lærerrådet, ar
bejder udenfor samarbejdsudvalgets ansvarsområde.

ØKONOMI.

a. Samarbejdsudvalgets kasse får sine indtægter fra kantinevirksomhed, her- 
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under overskud af ølsalg ved solder og automater, endvidere fra over
skud af fester, mønttelefon m.v.

b. Samarbejdsudvalget kan yde økonomisk støtte til aktiviteter, der ved
rører skolen.

c. Kassereren aflægger regnskab hvert kvartal.

5; ÆNDRINGER AF FORRETNINGSORDENEN.

a. Samarbejdsudvalgets forretningsorden skal tages op til drøftelse ved 
hvert skoleårs begyndelse.

b. En ændring af forretningsordenen kan kun gyldigt vedtages, når elevrå
det og lærerrådet forud har haft mulighed for at drøfte den.

Vedtaget af samarbejdsudvalget ved Marselisborg Gymnasium den 3. ju
ni 1976, med ændringer den 7. december 1976 og den 29. marts 1977.

ELEVRÅDGIVNING
Ordningen med en elevrådgivningstjeneste for gymnasiet er i gang ved 
de amtskommunale gymnasier i Århus-området foreløbig indtil udgangen 
af skoleåret 1977/78. Det er dog således, at elevrådgivningstjene
sten bortfalder, hvis der etableres en generel studievejlederordning 
for gymnasieskolen, som man har det inden for HF.
Jeg har i år haft forbindelse med ca. 40 elever. Rådgivningen har 
drejet sig dels om elevernes forhold i skolen: faglige problemer, 
tanker om skoleskift, grenskift eller pause i skolegangen samt sygdom 
dels om elevernes forhold uden for skolen: økonomiske, boligmæssige 
og familiemæssige problemer.
De foregående skoleår har jeg været med til at gennemgå forsømmelses
listerne for at finde frem til elever med lovligt store forsømmelser, 
og jeg har egentlig ment, at det var rimeligt, at elevrådgiveren var 
med her, da det er almindeligt, at elevers problemer giver sig udslag 
i forsømmelser. Men jeg har forandret mening, for i år har jeg ikke 
haft med forsømmelsesregistrering at gøre, og det har vist sig at væ
re meget lettere at tale med eleverne, også om eventuelle forsømmel
sesproblemer, så det er godt at adskille elevrådgivningen fra forsøm
melsesregistreringen.
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HF-MØDEPLIGTSNÆVNENES ARBEJDE I 1976-77
Mødepligtsnævnenes sammensætning har i dette skoleår været således:
Ih
Valgt af klasserne: Hanne Fureby lp, Joan Bach Iq, Tove Nielsen Ir.
Valgt af lærerrådet: Erik Prinds, Lene Fromholt Larsen, H.H. Tersbøl. 
2h
Valgt af klasserne: Anni Bak 2p, Inge Vibeke Juul 2q, Pernille 

Afzelius 2r.
Valgt af lærerrådet: Grethe Drud, B. Møller-Madsen, Torben Murman

Sørensen.
Mødepligtsnævnene har fulgt de givne retningslinier. Arbejdet det 
sidste års tid har vist, at nævnenes forebyggende funktion har haft 
stor betydning.
Det er lykkedes at lægge mødepligtsnævnenes arbejde i faste rammer, 
således at indstillinger behandles af både mødepligtsnævnene og rek
tor, der i overvejende grad følger mødepligtsnævnenes indstillinger.
Derfor mener vi, at mødepligtsnævnene har vist deres berettigelse, 
både med hensyn til det forebyggende arbejde og med hensyn til advars
ler.
På baggrund af dette mener vi, at mødepligtsnævnene bør opretholdes 
som en vigtig del af skolens hverdag.

Anni Bak

BLOKSKEMA
I skoleåret 1976/77 indførtes "blokskema" i 1. HF. Ved blokskema 
forstås, at så mange timer som muligt i samme fag lægges i én samlet 
blok. Der er naturligvis modifikationer i systemet, især hvad angår 
fagene idræt og matematik, men også sprogfagene foretrak i de fleste 
tilfælde to blokke i stedet for én.
Blokskemaets pædagogiske hensigtsmæssighed vurderes forskelligt for 
forskellige fags vedkommende både af elever og lærere. Generelt fin
des de humanistiske og samfundsorienterende fag mest velegnede til 
blokskema, men nogen egentlig evaluering med henblik på "forsøgets" 
videreførelse er ikke företaget endnu.

HT

HJEMMEKLASSER (LOKALEFORDELING)
I skoleåret 1976/77 har vi forladt det rene fagklasseprincip, og er 
i stedet gået over til en blanding af fag- og hjemmeklasseprincip, så
ledes at 1. klasserne principielt undervises i hjemmeklasser.
Udover hjemmeklassen er forsøgt etableret et opholdsareal for de en
kelte klassetrin på den måde, at de tre matematiske Ig'er samles i tre 
naboklasser på 1. sal, de to sproglige Ig'er i to naboklasser på 2. 
sal og de tre Ih'er i tre naboklasser på 2. sal.
Skolens øvrige klasser brugte fagklasser i normalt omfang.

HT
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KONTAKT MED FOLKESKOLEN
Straks efter skoleårets start satte vi os i forbindelse med kontakt
skolernes skolevejledere. Der holdtes et møde her på skolen den 23. 
september, hvor vi skitserede, hvorledes kontakten mellem folkesko
lerne og gymnasiet skulle forløbe i dette skoleår.
Vi har især satset på at udvide kontakten på elevniveau. Der har så
ledes været arrangeret orienteringsmøde mellem vore elever og inter
esserede elever på samtlige kontaktskoler. I nogle tilfælde er det 
sket i form af, at elever og en erhvervsorienteringslærer eller stu
dievejleder har orienteret ude på den enkelte kontaktskole, i andre 
tilfælde har vi her på skolen orienteret elever fra kontaktskolerne. 
Orienteringen har i disse tilfælde bestået af, at eleverne har fulgt 
nogle undervisningstimer og bagefter har fået en orientering ved ele
ver og erhvervsorienteringslærer eller studievejleder. Orienterin
gen har normalt omfattet både gymnasiet og HF.

HT

NY KONTOPLAN
Fra 1. januar 1977 skete der en væsentlig ændring i skolens økonomi
ske administration.
Som følge af amternes overgang til kalenderårsbudgetter gik skolen 
også over til kalenderårsbudget. Samtidig hermed skete en ændring i 
amternes budgetlægningsprincip ud fra ønsket om i højere grad at kun
ne styre de offentlige udgifters påvirkning af samfundsøkonomien.
De nye principper bevirker for skolens vedkommende en ændret konte
ring af en stor del udgifter. På længere sigt vil det nye system 
formentlig betyde større dispositionsfrihed for skolen.

HT

MINIDATAMAT
De 7 amtsgymnasier råder i fællesskab over 2 dataanlæg af typen 
"Metric" med 16K-16 bit ord, kortlæser, linieskriver, dataskærm og 
disk-lager. Efter den oprindelige plan skulle Marselisborg Gymna
sium have et af disse anlæg på skolen i skoleåret 1977/78, men på 
grund af indkøringsvanskeligheder på amtsgymnasierne i Randers og 
Grenå er de 7 amtsgymnasier blevet enige om at udskyde flytningen 
af datameten i 1 år. Marselisborg Gymnasium vil efter den nye plan 
så have et anlæg på skolen i skoleåret 1978/79.

Jørn Bærentzen
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LEGATER, PRÆMIER, STIPENDIER
VED ÅRSAFSLUTNINGEN 1976 fordeltes legaterne således:
OLE RØMERS MINDELEGAT, som uddeles af byrådet efter skolens indstilling 
(kr. 550): student Kathrine Holm.
SYMASKINE ANDERS NIELSEN OG HUSTRUS MINDELEGAT (kr. 2.000): stud.med. Birgitte 
Hass Kristensen (dim. 1975).
CERES BRYGGERIERNES ÆRESPRÆMIE (kr. 500): delt mellem HF-dimittenderne Annette 
Mindegaard og Børge Vilfred Kristensen.
MARSELISBORG GYMNASIUMS JUBILÆUMS- OG MINDELEGAT (rentefrit lån på kr. 1.000): 
student Jesper Bay Larsen.
MARSELISBORG GYMNASIUMS JUBILÆUMSLEGAT AF 1966 (kr. 500): student Poul Krægpøth 
Fårup.

FORENINGEN "MARSELISBORG GYMNASIUMS STUDIELEGAT" har til formål at tilvejebrin
ge midler til at støtte studenter, der har vist udpræget lyst og evne til stu
dier, men savner de fornødne midler til at påbegynde et studium. Legater, 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 
tilvejebringes dels ved årlige bidrag fra foreningens medlemmer, forældre og 
tidligere elever, dels ved gaver og andre særlige bidrag. Ansøgninger indgives 
inden 1. juni. - Der indkom ingen ansøgninger i 1976.

ROTARY
Efter skolens indstilling er Birgitte Svenstrup la udvalgt til at deltage i en 
skoleudvekslingsrejse i sommerferien til Ellesmere Port ved Liverpool. Rejsen 
er en invitation fra Århus Søndre Rotary Klub.

ALLIANCE FRANCAISE
Efter skolens indstilling tildeltes Lisbeth Rune Schultz 3a og Birgit Brink Lund 
3y hver en boggave af Alliance Francaise, Århus.
Efter skolens indstilling tildeltes Niels Bünemann en boggave af Alliance Fran
caise, København.

STATENS UDDANNELSESSTØTTE
Stipendienævnet har i det forløbne skoleår vejledt GY og HF elever med henblik på 
ansøgning om støtte fra Statens Uddannelsesstøtte. Nedenfor anføres de samlede be
løb for stipendium og statsgaranteret lån i pengeinstitut. Til orientering brin
ges de tilsvarende tal for de foregående to skoleår.

1974-75 1975-76 1976-77
kr. kr/elev(25/8) kr. kr/elev(25/8) kr. kr/elev(25/8)

GY stip. 413.609 1066 326.400 877 276.685 764
GY SU-lån 42.867 111 0 0 0 0
GY stg. 330.133 850 405.045 1089 395.700 1093
GY i alt 786.609 2027 731.445 1966 672.385 1857
HF stip. 300.098 3262 314.729 2579 682.653 4807
HF SU-lån 239.212 2600 0 0 0 0
HF stg. 308.071 3348 605.794 4966 1.177.646 8293
HF i alt 847.381 9210 920.523 7545 1.860.299 13.100

Stipendienævnet har haft følgende sammensætning i 1976-77: Annette Frandsen Ir, ad
junkt Hans Lund, lektor B. Møller-Madsen, Grethe Winther Simonsen Ir, Alice Steen- 
sig 2r, lektor J. Würtz. Vejledningen har generelt haft karakter af tilkaldelse af 
lærerrepræsentant(er), ligesom studievejledere og elevrådgiver har været inddraget. 
Det har medført en så urimeligt skæv byrdefordeling, at kommende skoleårs stipendie- 
nævn anbefales at etablere en vagtordning omfattende samtlige stipendienævnets med
lemmer på skift.

Hans Lund
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ELEVFORSAMLING M. V.
Da elevernes højeste organ er elevforsamlingen, må en orientering herom inkludere 
næsten alt elevarbejde på skolen. Men da eleverne er involveret på så mange ni
veauer, er det ikke muligt at komme ind på alt, hvorfor dette også kun vil være 
en sporadisk orientering.
Elevarbejdet har i år været centreret omkring det interne arbejde, dog uden at 
skolen derved ikke har været repræsenteret i eksterne organer. Således har skolen 
været repræsenteret i HF’ernes fagforening LAK og gymnasieelevernes do DGS, selvom 
skolen ikke er kollektivt medlem af sidstnævnte. Et samarbejde med studenterrådet 
er også etableret, så der f.eks. i adgangsbegrænsnings-spørgsmålet er kontakt mel
lem studenter der står foran adgangsbegrænsningsskranken, og studenter der er kom
met over.
Som nævnt har det interne arbejde taget de fleste kræfter, hvilket i høj grad også 
har været en prioritering.
Efter at koordinationsgruppen medio september var blevet valgt, kom der herfra et 
udspil til et arbejdsprogram, der - efter at have været til diskussion dels i 
klasserne dels ved elevforsamlingen - blev vedtaget med visse ændringer.
Af punkter i dette arbejdsprogram kan nævnes: Studieuge, temadage, avis, forbedret 
tutorordning, fagkritik m.m. ialt 11 punkter.
Arbejdet med disse punkter har været differentieret ud på forskellige udvalg, så 
at så mange som muligt er blevet impliceret. Dette er gjort med henblik på at de
mokratisere alle spørgsmål, der end måtte komme. Der er selvfølgelig sket en pri
oritering af mange forskellige arbejdsopgaver. Linjen i denne prioritering har væ
ret et forsøg på at gøre skole og undervisning til et redskab for forståelse af 
samfundet i dets hele og i det hele taget vores samfundsmæssige væren.
Dette skulle være et minimumskrav for samtlige studerende. Dog er der netop i det
te principielle spørgsmål her på skolen opstået en vis opposition, der ved flere 
lejligheder har manifesteret sig.
Arbejdet i organerne i øvrigt er gået både godt og skidt. Bedst gik det i skoleå
rets start og lidt sløvere mod slutningen. Dette skyldes i høj grad, at eksamens
ræset på dette tidspunkt langsomt kommer igang.
Arbejdet i næste skoleår må koncentreres om endnu bedre mobilisering og dermed de
mokratisering af de konkrete arbejdsopgaver indenfor såvel det mere snævert fagli
ge som det mere tværfaglige.

Jens Sønderskov lp

KOORDINATIONSGRUPPEN

Elevtalsmand I :
Elevtalsmand II :
Sekretær :
Dirigent :
Kasserer :
Suppleant :

efterårssemestret
Jens Sønderskov lp 
Mogens Gemmer 2p 
Asta Lumholdt Ir 
Sonja Eriksen 3a 
Marie-Louise Jessen la 
Solvejg Gemmer Ir

forårssemestret
Jens Sønderskov lp
Asger Thyge Pedersen 2y
Ida Lund lp
Kaspar Laursen Iz 
Marie-Louise Jessen la 
Solvejg Gemmer Ir

MARSELIS
I skoleåret 1976-77 har Marselis arrangeret ca. et sold hver anden måned. Trods 
nogle intentioner om at lave solder med et indhold i, har alle disse solder været 
traditionelle fester, hvor bajere var det væsentligste. Fra Marselis' side mener 
vi, at dette til dels kan tilskrives, at publikum her på skolen har været stygt 
passive, hvad angår ideer; senioratet er nærmest blevet betragtet som oprydnings
personale .
To arrangementer har dog været en smule udover det sædvanlige, nemlig festen efter 
juleafslutningen, som gjorde hele dagen til en sammenhængende fest, fremfor at 
folk gik hjem eller på værtshus efter domprovstens tale.
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Også soldet i marts, som startede med beat & folk-gruppens optræden, skilte sig en 
smule ud.
Skolens pladsforhold har indtil nu umuliggjort større arrangementer, da skolen ik
ke kan rumme et antal gæster, som økonomisk kan bære et kendt og dermed dyrt orke
ster. Vi håber, at fremtidige Marselis-medlemmer vil nyde godt af ombygningen.
Inden for senioratet har der været et skiftende antal medlemmer, og kun få har 
holdt ud hele året igennem. Som grund til dette kan nævnes publikums passivitet 
og manglende aktive støtte.
Til sidst kan tilføjes, at der i maj vil blive holdt et sold til støtte for GÅSE- 
FARMEN.
Men trods alle bristede illusioner om, at det er let at lave sold-virksomheden om 
til noget mere meningsfyldt, håber vi, at nogle vil fortsætte næste år.

Marselis v/Sonja Eriksen 3a
M. FLIMMER
M. Flimmer - eller i daglig tale Flimmer - har i snart fem år været navnet på Mar- 
selisborg Gymnasiums filmklub. Den har i den sidste tid været udsat for et alvor
ligt publikumssvigt, hvilket i efteråret 1976 fik os (bestyrelsen) til at publice
re følgende overvejelser over Flimmers situation som "filmklub i en by, som i for
vejen har to eller flere store filmklubber og en sand myriade af kommercielle bio
grafer, som alle viser spillefilm. I en sådan stjernevrimmel kan vi kun udsende 
et svagt Flimmer; vor opgave kan ikke være at vise spillefilm. I stedet vil vi gø
re vort til at oplyse og udfylde det sorte hul, som de mange kommercielle biogra
fer har efterladt; mulighed for at se aktuelle kulturelle og politiske debat- og 
dokumentarfilm."
Da dette fremstød kün affødte et kortvarigt opsving i tilstrømningen, besluttede 
Flimmer at indstille aktiviteterne. Vor konklusion må blive, at såvel publikum som 
aktive Flimmer-folk under presset af den uddannelsespolitiske disciplinering ikke 
har haft overskud til også at beskæftige sig med den af vort samfunds fremtrædelses
former, der hedder film. De nødvendige tekniske ressourcer er dog stadig til rådig
hed for eventuelle unge, lovende filmkræfter, så lad ikke "pausen" blive for lang. 
Ny spole.'

Kærligst
M. Flimmer/L.B. Jensby 2a

ELEVBLADET
I slutningen af 1976 bestemte vi (Iz), at vi godt ville prøve at lave nogle ret
ningslinjer for et elevblad. Vi fik nogle timer af vores lærere, og i disse timer 
diskuterede vi, hvilke retningslinjer man kunne gå frem efter. Vi var ret uenige 
og bestemte at fremlægge de to synspunkter, der fremkom i klassen, på et elevråds
møde.
På elevrådsmødet, som først blev holdt efter jul, blev man så enige om, at vi (sta
dig Iz) skulle prøve at lave det første nummer af elevbladet, og at man så i elev
rådet kunne kritisere dette blad, og derudfra finde nogle retningslinjer.
Nu var det så vores tur til at gå i "krig". Vi begyndte at gå rundt til nogle ud
valg for at få disse til at skrive et indlæg om deres arbejde. Det lykkedes ikke, 
vi har ingen indlæg fået. Den eneste artikel, der fortalte om det interne arbejde 
på skolen, var indlægget fra vores elevrådsformand.
Bladet er færdigt nu og ligger klar til trykning. Der har været mange flere pro
blemer end vi havde troet, og hver gang vi troede, vi var færdige, kom der et nyt 
problem. Det er især svært, når man skal gå rundt og hale i folk for at få et 
indlæg, og i halvdelen af tilfældene får man alligevel ikke de lovede indlæg.
Hvis der ikke vises mere interesse fra elevernes side, tror jeg nok, bladet lang
somt vil uddø.
Hvis man er interesseret i at være journalister, sættere osv i næste blad, som sik
kert skal udkomme i begyndelsen af næste skoleår, vil vi meget gerne høre fra jer.

Aslaug Bugge Iz
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FORSKELLIGE MEDDELELSER
AF SKOLENS DAGBOG

1976
20. aug. : Ved modtagelsesfesten bestod underholdningen af en folkesang-koncert 

med Alex Campbell og Jørgen Skammeritz og nogle uddrag af skolerevy
en 1976.

3. sept. : HF-fest i sangsalen.
14. sept. : Skoleaften for lg  s forældre.1
18. -19.sept.: Arbejdsweekend for lærerkollegiet på feltstationen i Mønsted.
13. okt. : Deltagerne i det fagligt-pædagogiske kursus i russisk overværer en 

dembnstrationstime hos Ikt. J. Würtz.

1. marts : 6 dramaturgistuderende fra Århus Universitet deltager i danskunder
visningen i Iz i 3 uger som led i deres årsopgave. Forskellige moder
ne litterære tekster handlende om elevernes egen situation - genera
tionsproblemer, ungdomsarbejdsløshed, forholdet til det andet køn - 
dramatiseres. Fra den 19. marts arbejder Iz uden for skoletid med et 
stykke, klassen selv har skrevet, og som den selv skal opføre til en 
fællestime i slutningen af april.

4. marts Skolefesten i Stakladen indledes med Soyas dramatiske bagatel EN ÆRG
RELSE PÅ VANDRING i Ikt. B. Møller-Madsens veloplagte instruktion og 
med mange morsomt maskerede elever og lærere på rollelisten. Musik
ken leveres af NANA BANANA, alternerende med skolens egen disc-jockey 
ROYAL EAGLE.

8. nov. : Natalja Konstantinova Sokolova, docent ved universitet i Voronesj, 
assisterer ved russiskundervisningen i en uge.

9. nov. : Konsultation vedrørende 3g.
12. nov. : Studieugen slutter med fest i sangsalen.
30. nov. : Konsultation vedrørende 2g.
22. dec. : Ved juleafslutningen fremføres dele af Anders Öhrwall: Maria Musik 

af skolens kor og orkester. Domprovst Jørgen Bøgh holder juletalen.
22. dec. : Julestue for gamle elever (100 deltagere).

1977
18. jan. : Konsultation vedrørende lg.
21. jan. : Opgaveuge for 2h begynder.
21. jan. : De uddannelsessøgendes Samarbejdsudvalg arrangerer aftenmøde i sang

salen. Emne: Adgangsbegrænsning.
25. jan. : Igen konsultation vedrørende lg.
31. jan. : Orienteringsmøde vedrørende optagelse i gymnasiet og HF for elever i 

folkeskolens ældste klasser og deres forældre.
7. febr. : Mechthild Kraus, vesttysk gymnasieelev, som via American Field Service 

går på Næstved Gymnasium i dette skoleår, er gæst i Iz i en uge.
8. febr. : Studieorienterende møde for 3g, 2g og HF fra kl. 12.

14. febr. : Den franske rejselektor Mile Nicole Pinel assisterer ved franskunder
visningen i en uge.

22. febr. : Grenvalgsorientering for lg og deres forældre.
22. febr. : Kursusleder cand.jur. Erik B. Yde, SEL, kommer til møde med skolens 

lærerkandidater og vejledere. I mødet deltager undervisningsinspek
tør Poul Paludan.
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Soya: "En ærgrelse på vandring".
overkontrollør Asserballe.

Henrik Johansen Iq i rollen som den hysteriske

7. marts : Den tyske rejselektor Sigrid Pudelka assisterer ved tyskundervisnin
gen i en uge.

7. marts : Brian Simison, amerikansk gymnasieelev, er gæst i Ix i nogle uger.
28. marts : Ombygningen begynder.
31. marts : På Forældreforeningens ekstraordinære generalforsamling godkendes 

køb af "Gåsefarmen" ved Mossø.
28. april : Marselisborg-løbet.

BIBLIOTEKET
Biblioteket, der er en afdeling under Hovedbiblioteket i Mølleparken, har en bog
bestand på ca. 7.500 bind. Bevillingerne (i år ca. kr. 6.000 og kr. 10.000) be
nyttes næsten udelukkende til faglitteratur og tidsskrifter.
I forbindelse med ombygningen får biblioteket en ganske væsentlig pladsforøgelse, 
og det opdeles i et biblioteks- og et studieområde. Der arbejdes endvidere på at 
ændre bibliotekets funktion fra udlånsbibliotek til håndbogsbibliotek, hvis fag
litteratur i højere grad vil kunne inddrages i skolens arbejde.

J. Anker Jørgensen
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Scene fra skolekomedien i overfyldt tog. Bemærk hvordan Mie Gaardsteds og Ole 
Svinths muntre dekoration spiller med i stykket.

SKOLENÆVNET
Når jeg skal skrive lidt om skolenævnets arbejde i det forløbne år, må jeg først 
og fremmest betegne året som et roligt arbejdsår.
Der har været afholdt 5-6 møder, hvoraf de tre var angående læreransættelser.
Det rolige skyldes især to ting: for det første at ombygningssagen er færdigdebat- 
teret - og ombygningen af gymnasiet påbegyndt, for det andet - arbejdet på skolen 
går roligt og godt, så der har ikke været store problemer at tage stilling til.
Skolenævnet har begyndt det sidste arbejdsår i denne valgperiode. Spørgsmålet i 
indeværende år vil være: Skal skolenævnet bevares eller nedlægges - og erstattes 
af "skoleråd" uden forældreindflydelse.
Tanker om det sidste har været fremsat. Et udvalg vedrørende revision af skole
styrelsesloven arbejder med sagen.
Over for det har forældrevalgte skolenævnsmedlemmer ved amtskommunale gymnasier i 
Århus Amt været samlet til møde på Langkær Gymnasium, hvor man har vedtaget en pro
testskrivelse mod nedlægning af skolenævnene. Som forbedring af disse har man fo
reslået, at skolenævnene udvides, således at de fremover får følgende sammensæt
ning :

3 politisk valgte, 3 forældrevalgte med valgperiode på tre år, (dvs således, at 
der vælges 1 nyt medlem hvert år, når nye klasser er begyndt), 1 repræsentant 
fra skolens teknisk-administrative personale c>g som sædvanlig lærer- og elevre
præsentanter .

Et enigt skolenævn ved Marselisborg Gymnasium ønsker det bevaret.
På skolenævnets vegne 

Søren Rasmussen



38.
FORÆLDREFORENINGEN
Forældreforeningen har i årets løb været arrangør af - og medvirkende til forskel
lige arrangementer.
I september var vi medindbyder til modtagelsesaftenen for de nye elever og deres 
forældre. Der var arrangeret undervisningstimer i forskellige fag, og gennem dis
se og den efterfølgende faglige samtale med lærerne blev der givet et indtryk af 
elevernes og lærernes daglige arbejde.
I forbindelse med generalforsamlingen drøftedes studieugen efter oplæg af adjunkt 
Ole Tingsted Pedersen og elever fra forskellige grupper.
Bestyrelsens beretning og det forelagte regnskab godkendtes. Til bestyrelsen gen
valgtes afsnitsleder, cand.polyt. Erik Frost (hyttefar) og overlærer Jørn Heltoft 
(formand). Fru Edith Jakobsen (kasserer) og fru Lone Blatt Laursen (næstformand) 
blev nyvalgt.
Forældreforeningen har også i år stået som økonomisk garant for skolefesten.
Årets mest betydningsfulde begivenhed har dog utvivlsomt været købet af "Gåsefar- 
men", en 275 m^ stor hytte, der både egner sig til lejrskole- og fritidsophold. 
Den ligger på Hem Odde i et ca. 10 tdr. land fredet idyllisk område, og vi håber, 
den må blive til gavn og glæde for skolen.
Foreningens forårsarrangement tænkes knyttet til "Gåsefarmen".

Jørn Heltoft

ÅRSSKRIFT
Forsøget med opdeling af årsskriftet i 7 små skrifter er fortsat og afsluttet i år 
efter samme plan som de to foregående år:

1. HÅNDBOG - udkom i august med praktiske oplysninger.
2. MATRIKEL - udkom i september med elevfortegnelse, lærerfortegnelse m.v.
3. ÅRSSKRIFT - nærværende skrift, som udkom den 27. april 1977 med skolens pro

gram og beretning om skoleåret 1976/77.
4. KVARTALSSKRIFT:

nr. måned tema sidetal redaktør
1
2
3
4

sept. 
nov.
febr. 
april

DRAMATISERING I UNDERVISNINGEN 16
DET LEVENDE 16
UDDANNELSESKRISEN* 20
ORFEUS** 24

Ikt. B.Møller-Madsen 
Ikt. Erik Madsen 
adj. Erik Prinds 
Redakt ion sudva1get

#
** Oplæg til temadagen fredag den 

Tværfagligt udspil i anledning
4.
af

marts 1977.
forårskoncerten mandag den 2. maj 1977

En ekstrabevilling fra Århus amtskommune gør det muligt at fortsætte skriftserien 
i fuldt omfang. I det kommende år vil kvartalsskriftet - i lighed med de to sene
ste numre - blive forsøgt redigeret således, at det er anvendeligt i undervisningen, 
eventuelt som oplæg til temadage.



39. 
MARSELISBORG GYMNASIUMS FORÆLDREFORENING
REGNSKAB FOR TIDEN 1/9 1975 - 31/8 1976 

DRIFTSREGNSKAB "MARSELISHYTTEN"
UDGIFTER:
Lys og vand ...................................... 490,80
Reparationer ........................... 74,20
Flytning af inventar ............................. 256,74
INDTÆGTER: 0,00
Underskud .............................. 821,74

821,74 821,74

DRIFTSREGNSKAB "FORENINGEN"
INDTÆGTER:
Kontingent ............................. 5.837,00
Indvundne renter af giro- og bankkonti .. 10.020,55
Indtægt ved billetsalg (teateraften) .... 826,00

UDGIFTER:
Porto, gebyrer og blanketter ...........  
Omkostninger ved salg af Marselishytten . 
Tilskud til elevers hytteophold ........ 
Annonceudgifter vedr. køb af ny hytte ... 
Udgifter vedr. besigtigelse af nye hytter 
Opførelse af "Mini-Laser og Pjalter" 29/3-76 
Udgift til gaver .......................  
Øreafrunding ...........................  
Overskud ...............................

16.683,55

876.57
6.545,89 

600,00
2.169,81

386,50
1.400,00

52,00 
0,04 

4,652,74
16.683,55

STATUS
Aktiver Passiver

Indestående i Sparekassen Østjylland 
Konto nr. 07788 ....................... 1.293,77
Konto nr. 15879 ........................ 183.278,86
Postgiro nr. 165516 ..................... 2.497,65
Kapitalkonto:
Saldo pr. 1/9 1975 103.239,28
Salg af Marselishytten 
kr. 165.000,00 t ejd.- 
vurdering jr. 85.000,00 80.000,00
+ overskud "Forening" 4,652,74

187.892,02 
* underskud

"Marselishytten" _____821,74___________________________
187.070,28 187.070,28

Arhus, den 30. oktober 1976
Else Holm, kasserer

Jeg har d.d. revideret ovenstående regnskab, gennemgået samtlige ud
giftsbilag og fundet regnskabet i orden.
Jeg har kontrolleret i tilstedeværelsen af de i statusopgørelsen nævn
te indestående i Sparekassen Østjylland samt på postgirokonto nr.
165516. Arhus, den 11. november 1976

Holger E. Nielsen



40.

U-GRUPPEN PÅ MARSELISBORG GYMNASIUM
Om vi har en U-gruppe her på skolen kan nok diskuteres, da årets ene
ste aktivitet til støtte for u-landene har været salgsudstillingen i 
forbindelse med Århus Festuge 1976. Ved den lejlighed skortede det 
derimod ikke på energisk indsats fra såvel lærere som elever, og be
søget - bl.a. af forældre - var over al forventning. Resultatet var, 
at salget i løbet af weekenden oversteg kr. 10.000.
Som bekendt afholdes disse udstillinger i nær kontakt med U-landsfon- 
den af 1962 på Aarhus Statsgymnasium. Denne organisation fremskaffer 
varerne, formidler kontakten, igangsætter og støtter projekter i u- 
landene. De 75% af, hvad der kommer ind ved salget, går via fonden 
til betaling af varerne samt til fondens aktiviteter som helhed, na
turligvis v et mindre beløb til administration, forsendelse etc. Re
sten, de 25%, disponerer vi selv over, og de ca. kr. 2.600 er blevet 
sendt til det lille 10-sengs hospital i Lowarengak i det nordvestli
ge Kenya, som vi også støttede sidste år. Pengene er bl.a. blevet 
anvendt til nye madrasser til hospitalet, der iøvrigt - med støtte 
også fra det lokale styre - er ved at udvide med en mindre tuberkulo
seafdeling, og som også forsøger at udføre forebyggende arbejde i di
strikter - børneundersøgelser, vaccinationer etc.

Skal vi afholde salgsudstilling igen i 1977? 
Skal vi forsøge at få andre aktiviteter i gang? 
Hvem viser initiativ?

På u-gruppens vegne 
Grethe Drud



FERIER OG FRIDAGE
Direktoratet for gymnasieskolerne og HF har for skoleåret 1977-78 
fastsat følgende fridage og feriedage, de nævnte datoer medregnet:
1977
Mandag den 20. juni til fredag den 5. august: sommerferie.
Mandag den 17. oktober til fredag den 21. oktober: efterårsferie.
Fredag den 23. december til onsdag den 4. januar: juleferie.
1978
Mandag den 20. marts til tirsdag den 28. marts: påskeferie.
Mandag den 5. juni: grundlovsdag.
Mandag den 19. juni til fredag den 4. august: sommerferie.

EKSAMINER OG ÅRSPRØVER
Undervisningsministeriet, direktoratet for gymnasieskolerne og HF, 
har fastsat tidspunktet for dé skriftlige eksaminer således: stu
dentereksamen: 9. maj - 12. maj, højere forberedelseseksamen 2. maj 
- 20. maj. For de mundtlige eksaminer: studentereksamen 23. maj - 
15. juni, højere forberedelseseksamen: 16. maj - 17. juni.
De skriftlige årsprøver finder sted 20. - 25. maj.
Skema over de mundtlige eksaminer og årsprøver vil fremkomme sær
skilt.

ÅRSAFS LUTNINGEN 
finder sted fredag den 17. juni kl. 10 i Marselisborghallen. For
ældre og andre, der er interesserede i skolens arbejde, indbydes 
herved til at komme til stede.

DET NYE SKOLEÅR
begynder mandag den 8. august.
kl. 9: 3g, 2g og 2h.
kl. 10: Ig og lh.

Århus, den 15. april 1977 Jens Aggebo
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