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FORORD

Dette er det andet årsskrift for Avedøre Statsskole. Formålet med skriftet er
at fortælle om, hvorledes ledelsesforsøget ved Avedøre Statsskole har funge
ret i skoleåret 75/76 til oplysning for skolens nye elever samt for interesse
rede uden for skolen.
Alle på skolen har haft mulighed for at komme med indlæg til årsskriftet.
Redaktionen har dog haft meget besvær med at få indlæg fra såvel elever
som lærere og Tap.-personale. Da antallet af indlæg ikke er blevet større, er
alt trykt uden begrænsninger.
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Bemærkninger til bekendtgørelse af
30. august 1974 vedrørende Avedøre

Direktoratet vil gerne føje nogle bemærkninger til selve bekendtgørel
sen, dels for at udfylde bestemmelserne, dels for at vejlede om anvendelsen
af dem. Bemærkningerne er ikke udtømmende, og kan ændres senere, hvis
erfaringerne fra forsøget gør det ønskeligt.
1. Baggrunden for forsøget.

Når man gør forsøg i gymnasieskolen, er meningen at resultaterne skal
være af en sådan art, at de kan generaliseres, det vil sige bruges andre ste
der i skolesystemet af andre.
Dette ønske om at skaffe ideer til nye styreformer ligger også bag det
forsøg, som nu påbegyndes på Avedøre Statsskole.
Forsøget bygger på en bekendtgørelse, der er rammen for det, og som
sætter en række grænser for forsøget. Disse grænser kommer af nogle grund
ideer, som ligger bag det forslag til bestemmelser, som udvalget om bekendt
gørelsen nåede frem til.
Det er for det første en grundidé, at det skal være muligt at nå frem til
en studenter- eller HF-eksamen på normal tid og på normale vilkår også på
Avedøre Statsskole.
Det er et andet grundprincip, at forsøget mere går på om elever og an
dre grupper på skolen kan tage del i ledelsen end om de kan administrere en
skole.
Et tredie grundsynspunkt har været, at forsøget bygger på en model
med repræsentativt demokrati (udvalg) der er defineret i reglerne og ikke
kun på det direkte demokrati, der er repræsenteret af skoleforsamlingen.
Endelig er der i reglerne en række bestemmelser, der skal tjene til
mindretalsbeskyttelse det vil sige skal sikre, at et flertal ikke kan berøve et
mindretal (eller en enkelt person) muligheden for at blive hørt. Der er også
indsat en sikkerhed for at personlige spørgsmål ikke kan behandles af store
eller mindre grupper med mindre dem, der er part i sagen selv går med til
det.
Det er naturligvis meget tidligt at udtale noget som helst om, hvad der
skal til for at forsøget er lykkedes. På forhånd må man sige, at et forsøg
med trivsel for at lykkes, må ende med at have været tilfredsstillende for
flertallet af deltagere, og afvigende meninger om trivslen må ikke være for
fundamentale.
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Derudover kan man nok pege på nogle konkrete ting, der kan bruges til
at vurdere, om trivslen faktisk fandtes i forsøget:

1. om eleverne fik den eksamen, de ønskede, med et resultat, der ikke
afveg fra, hvad de antagelig kunne have opnået ethvert andet sted
2. om der ikke var større afgang og bortflytning af elever end på andre
tilsvarende skoler
3. om lærergruppen var lige så stabil som på andre skoler med hensyn
til til- og afgang

4. om ændringer i skolens bestemmelser foregik på en ordnet og for
dragelig måde.
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Undervisningsminislenets bekendtgørelse nr. 450 af 30. august 1974.

Bekendtgørelse om særlige styrelsesregler for Avedøre Statsskole.

§ 4. Skoleforsamlingen har med de
gelser, der følger af §§ 5-7, den kompet
som efter de almindeligt for statens gy.
sieskoler og kursus til højere forbered«
eksamen gældende regler tilkommer re
og den kompetence, som i henhold til
10 og 14 i bekendtgørelse nr. 587 af 23
cember 1969 om lærerråd, lærerforsaml
og samarbejdsudvalg ved statens gymr
skoler m. m. er henlagt til lærerråde
samarbejdsudvalget.
Stk. 2. Skoleforsamlingen kan ikk
dagsordenen optage og kan ikke beh;
sager om enkeltpersoner uden forudgå
samtykke fra disse, og hvor det dreje
om elever, der er undergivet forældrei
dighed, fra dennes indehaver. Gives der
samtykke, behandles sagen af koordi
onsudvalget eller af den kommitterede
vedkommende enkeltpersons ønske.

I henhold til § 20, stk. 2, i lov om gymna
sieskoler og studenterkursus, jfr. lovbekendt
gørelse nr. 328 af 10. juli 1970, og § 5 i lov
om højere forberedelseseksamen, jfr. lovbe
kendtgørelse nr. 263 af 11. maj 1973, fast
sættes herved følgende bestemmelser:
§ 1. Ved Avedøre Statsskole etableres der
inden for rammerne af bestemmelserne i
denne bekendtgørelse et forsøg med styre
former.
Stk. 2. Formålet med forsøget er at samle
erfaringer, som kan bidrage til at belyse
mulighederne for alternative styreformer i
gymnasieskolen samt at give deltagerne er
faringer om demokratiske organers virke.

Styrelsesorganerne og deres kompetence.
§ 2. Avedøre Statsskole ledes af skolefor

samlingen i forbindelse med
1.
koordinationsudvalget,
2. eventuelle andre udvalg nedsat af og
blandt skoleforsamlingens medlemmer og
3.
den kommitterede.

enne bestemmelse fastslår, at Avedøre
atsskole ledes i et samspil mellem de 3
evnte organer, der har hver deres kompenceområde. Hovedreglen er, at kompetenm (beslutningsretten) ligger hos skoleforimlingen, med mindre det udtrykkeligt står
evnt i bekendtgørelsen, at den ligger hos
idre. Se bemærkningerne til § 4 og følgen; bestemmelser.
§ 3. Ved udøvelsen af ledelsesfunktio
nerne skal gældende love og administrative
bestemmelser samt kollektive overenskom
ster og aftaler respekteres, for så vidt angår
administrative bestemmelser dog med de
afvigelser, der følger af denne bekendtgørel
se.

Til § 4.

Hovedreglen for skoleforsamlingens kom
fence som styrelsesorgan findes i denne
stemmelse. Som eksempel på, hvad sko.
forsamlingen har fået tillagt, kan nævnes
1. Indstilling til direktoratet vedrørend
fo r s øgsunde rvisning.

2. Anskaffelse og fornyelse af undervis
ningsmidler og større inventargenst
inden for skolens bevillinger.

3. Indstilling til direktoratet om anskaf
se og fornyelse i andre tilfælde end «
punkt 2 nævnte.

4. Spørgsmål om eventuelle forholdsre
over for elever ved disciplinære for
eiser af grovere karakter. Se dog o
§ 4 stk. 2.
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Stk. 2. Skoleforsamlingen høres om pri
cipper for time- og fagfordeling.

Budgetter inden for de tildelte bevillin
ger.

Byggesager.

Til § 5.

Årsprøvernes ordning og omfang.

Skoleforsamlingens kompetence begrænses
denne og de to følgende paragraffer (§ 6 og
7).
§ 5 fastslår, at skoleforsamlingen kun ska]
fastsætte principielle retningslinier for de
punkter, der opregnes i paragraffen. Opre
ningen er udtømmende.
Et princip må ikke være så snævert, at del
kun peger på en person eller en mulig løs
ning. Eksempel: Man kan godt fastsætte, :
studievejlederen for HF skal være en lære:
der underviser i et fællesfag, selv om mar
herved udelukker blandt andet fysiklærere,
fordi der dog bliver en række andre valgmi
ligheder tilbage, og fordi princippet kan fo
klares med, at man ønsker at sikre, at sti
dievejlederen underviser så stor en gruppe
elever som muligt, men man kan ikke fast
sætte, at studievejlederen skal være en læ
rer med en bestemt fagkombination, når
man derved rent faktisk peger på én eller <
lille fåtal.
Skoleforsamlingen kan ikke ændre en afgø
relse, som koordinationsudvalget har truff
i en konkret sag, ved bagefter at ændre pr:
cipperne.

Ekskursioner.

Skolelokalernes anvendelse til andet for
mål end skolens/kursus' undervisning.
Introduktionsdage og studieuger (ansø
ges i direktoratet).

Fællestimer og studiekredse.

Fællesarrangementer som skoleballer,
skolekomedier, sportsstævner etc.
Fritidsaktiviteter (fritidssport, - musik
m. m. )

Kantine.

ten er ikke udtømmende. For alle ekiplerne gælder, at skoleforsamlingen entræffer den endelige afgørelse eller afgiindstilling til direktoratet i de sager,
r den endelige afgørelse er direktoratets,
forberedelse af spørgsmålene m. v. samt
irelse se § 10 og § 6 stk. 2.
§ 5.

Skoleforsamlingen fastsætter:

1. Principper for stillingsopslag og ind
stillinger om stillingsbesættelse.
2. Principper for ansættelse og afskedig
else af timelærere, vikarer og overenskomst
lønnede tekniske og administrative medar
bejdere.
3. Principper for ansættelse af studievejleder(e), jfr. § 7 i bekendtgørelse nr. 229 af
24. april 1974, og af lærere i uddannelses- og
erhvervsorientering, jfr. § 23 i bekendtgø
relse nr. 322 af 16. juni 1971.
4. Principper for tildeling af administra
tive hverv efter de herom gældende regler,
jfr. for tiden cirkulære nr. 228 af 15. novem
ber 1966 med ændring af 10. august 1972.
5. Principper for tildeling af gensidige
vikartimer, vagttimer og lignende.
6. Principper for vikartimernes fordeling
ved længere vakancer.
7. Principper for instruktion, kontrol og
påtalebeføjelse over for tekniske og admini
strative medarbejdere.

§ 6. Koordinationsudvalget udøver
overensstemmelse med de af skoleforsar
lingen fastsatte principper den kompetenc
der ellers tilkommer en rektor vedrørene
de i § 5, stk. 1 omhandlede spørgsmål.
Stk. 2. Koordinationsudvalget drag,
endvidere i det omfang, hvori det fastsætt’
af skoleforsamlingen, omsorg for udførelse
af dennes beslutninger.

Koordinationsudvalgets kompetence fastlæg
ges i denne bestemmelse. Alle de punkter
der opregnes i § 5 stk. 1 besluttes og udfø
af dette udvalg. Desuden kan skoleforsami
gen beslutte at lægge yderligere ting til ud
førelse i udvalget (jfr. stk. 2), men skole
forsamlingen kan også vælge i stedet for a
nedsætte andre udførende udvalg (jfr. § 10
til punkter, der ikke står i § 5 stk. 1.
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§ 7. Den kommitterede påser, at beslut
ninger, der er truffet af skoleforsamlingen
og koordinationsudvalget, er i overensstem
melse med gældende regler, og at tidsfrister,
høringsbestemmelser og meddelelsespligt
efter gældende regler overholdes. Skønner
den kommitterede, at en beslutning er i
strid med gældende regler, og opretholdes
beslutningen, indbringer den kommitterede
med opsættende virkning beslutningen for
undervisningsministeriet, der afgør legali
tetsspørgsmålet.
Stk. 2. Den kommitterede udøver den
kompetence med hensyn til optagelse af ele
ver og afholdelse af eksamen, som ellers til
kommer en rektor.
Stk. 3. Den kommitterede udover den
kompetence med hensyn til antallet af klas
ser og grenhold samt time- og fagfordelings
planer, som ellers tilkommer en rektor.
Stk. 4. Den kommitterede er formand for
skolenævnet.
Stk. 5. Den kommitterede varetager de
funktioner, der ellers påhviler en rektor ef
ter loven om statens regnskabsvæsen og re
vision og de herom fastsatte nærmere be
stemmelser.
Stk. 6. Den kommitterede kan ikke vælges
til medlem af udvalg, men har ret til at del
tage i udvalgsmøder uden stemmeret og har
pligt hertil, når et udvalg ønsker det.
Stk. 7. Den kommitterede tilstiller koordi
nationsudvalget og andre udvalg, som det
måtte vedrøre, genpart af sine skrivelser,
medmindre særlige forhold, herunder navn
lig hensyn til personer, taler herimod.

il § 7.

§ 7 er den kommitteredes opgaver beskre
et.
or at garantere eleverne/de studerende ved
vedøre Statsskole en studenter- eller HFksamen af samme gyldighed som på landets
/rige gymnasier og HF-kursus har man
irbeholdt den kommitterede kompetencen
ted hensyn til optagelse af elever og afholslse af eksamen. Som en følge af dette har
?n kommitterede også afgørelsen i fastsætilsen af time- og fagfordeling og af opret:lse af grenhold. Eftersom mødepligten er
lyttet til retten til at gå op til eksamen, er
st også den kommitterede, der skal sikre
mnemførelsen af varsling og indstilling om

overgang til privatiststatus eller ikke-op
ning som følge af ikke-indstilling.
De vigtigste bestemmelser om hans omr
findes i gymnasielovens §§ 10 til og med
og § 17 samt i bekendtgørelse af 15. dec
ber 1966 om optagelse af elever i 1. gyrr
sieklasse jfr. bekendtgørelse af 9. febru
1961 §§ 2 og 3, i bekendtgørelse af 12. u
1973 om eksamensordning og karaktergh
m. v. og i cirkulære af 26. marts 1973 o:
evaluering og meddelelser til hjemmene.
Afgrænsningen af den kommitteredes og 1
ordinationsudvalgets opgaver i forhold tr
skoleforsamlingen må i øvrigt fremgå af
krete afgørelser truffet af undervisningsi
nisteriet og af den praksis, der fæstner i
i løbet af forsøget.
Man må være opmærksom på, at beslutn:
ger, der er truffet af styrelsesorganerne
Avedøre Statsskole (skoleforsamling, ko
dinationsudvalg, den kommitterede), kan
dres af ministeriet. Det betyder, at min
riet ikke alene skal påse, at gældende re
overholdes, men også kan ændre beslutni
er, der er skønsmæssige, for eksempel
høver ministeriet ikke at følge en indstil!
om ansættelse fra skolen.
I henhold til de almindelige regler for ad
nistrativ rekurs kan ethvert medlem af s
leforsamlingen indanke en afgørelse trufi
af skoleforsamling, koordinationsudvalg
ler kommitteret for direktoratet for gym
sieskolerne og HF respektive for løn- og
personaleafdelingen. For at sikre at arbi
det med at skabe en praksis omkring fors
get forløber så effektivt som muligt, hen.
stiller direktoratet, at henvendelser om i
tolkning eller afgørelser normalt foregår
skriftligt gennem styrelsesorganerne.

Til § 7 stk. 3.

Det vil være naturligt, at den kommittere
hører skoleforsamlingen om antallet af k]
ser og grenhold (den endelige afgørelse 1
ger i direktoratet), ligesom han efter § 5
stk. 2 er forpligtet til at høre skoleforsa
lingen om principperne for time- og fagfe
deling.
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elig kan den kommitterede efter lærerppens ønske, forelægge denne skolens
>lag til klasser og grenhold samt timeagfordelingsplaner til høring inden den
slige udformning af planerne.
erelt kan det siges, at den kommitterede
iirektoratets repræsentant på skolen (§ 7
1) idet han netop udfører de kontrolfunkler, som direktoratet udøver over for alle
ige skoler. Det er et tilsyn, der dels skal
ce, at skolen drives i overensstemmelse
i gældende love og regler, dels garantere,
indervisningen overholder de krav, som
eksamen adgangsgivende til videre udnelse.
Styrelsesorganernes sammensætning
og virksomhed.
§ 8. Skoleforsamlingen består af alle ele
ver, alle lærere, herunder den kommitterede,
og de ved skolen ansatte tekniske og admi
nistrative medarbejdere.

§ 8.

fastsættes heri blandt andet at den komterede er medlem af skoleforsamlingen
if lærergruppen. Som medlem af skole
samlingen har han de samme rettigheder
i alle andre medlemmer, bortset fra at
ifølge § 7 stk. 6 ikke kan vælges til medaf udvalg.
• medlemmer af skoleforsamlingen har
- og stemmeret samt valgret, og alle er
1 undtagelse af den kommitterede valgba11 udvalg, herunder koordinationsudvals et medlem af skoleforsamlingen har
■e funktioner på skolen, har den pågældencun én stemme og tilhører den gruppe,
i hans/hendes hovedhverv viser. Elever
er til elevgruppen, også selv om de i et
. omfang udfører TAP arbejde.
§ 9. Koordinationsudvalget, der nedsæt
tes for et halvt år ad gangen med funktions
perioder begyndende den 1. oktober og den
1. april, består af en formand og 7 andre
medlemmer. Formanden vælges ved direkte
valg af og blandt skoleforsamlingens med
lemmer. 3 medlemmer vælges af og blandt

eleverne, 3 medlemmer af og blandt lærer
og 1 medlem af og blandt de tekniske
administrative medarbejdere.
Stk. 2. Inden for funktionsperioden k:
en trediedel af skoleforsamlingcns medlei
mer kræve afstemning om formandens f(
bliven. Stemmer flere imod end for forma
dens förbliven, træder formanden tilbag
Skoleforsamlingen vælger derefter snar<
muligt en ny formand, der tiltræder udvi
get for restén af dets funktionsperiode. .
den nye formand i forvejen medlem af kot
dinationsudvalget, vælges der desuden 1
resten af funktionsperioden et nyt medlcir

Til § 9.

Denne paragraf beskriver koordinationsud
valget. Den bygger på den grundidé, som
man kan finde i grundlove for forbundsstate
nemlig at man har en forsamling, hvor re
præsentationen er proportional, og én, hvo
hver del eller gruppe har lige mange repra
sentanter. Denne bestemmelse har til for
mål at forhindre, at de mindre grupper ma
rise res af de store.
Man har fundet, at der også på en skole ek
sisterer grupper, der har interesser, der
ikke i alle henseender er sammenfaldende
med en hel forsamlings. For både lærere <
TAP gælder, at deres ansættelse er betalt,
og at deres økonomiske og familiemæssige
forhold er afhængige af skolen på en måde,
som elevernes ikke er. Dertil kommer, at
lærere og TAP vil kunne være ansat på ste
det i op til omkring 40 år, mens elevernes
funktionstid normalt er 2 eller 3 år. Disse
baggrunde har ført til, at man har ment, a'
grupperne, som interessegrupper, måtte
sikres repræsentation uanset størrelse. E'
andet grundprincip har været, at ingen en
keltgruppe måtte have flertal i koordinatior
udvalget. Dette og det lige antal medlem®
skal sikre, at resultater nås ad forhandling
Når modellen imidlertid bygger på en idé o
interessegrupper, der forhandler sig til re
te om konkrete afgørelser, virker det gans
urimeligt, at repræsentanterne for disse
grupper skulle opstilles og/eller vælges af
de andre grupper. Det er derfor fastsat, a
hver gruppe opstiller og vælger sine repra
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entanter til koordinationsudvalget og det vil
ære i strid med både motiver og ord i § 9
t søge at omgå dette forhold.
)en samlende person i udvalget er forman
en, der kommer til at repræsentere hele
koleforsamlingen i kraft'af sit direkte valg,
g som i kraft af recall-reglen (skoleforamlingen kan tilbagekalde sit mandat i valg
perioden) kan tale med vægt på forsamling
ns vegne over for grupperne.
)enne mæglende og formidlende rolle vil væe af afgørende betydning for forsøgsforløbet.

§ 10. Skoleforsamlingen kan efter behov
nedsætte andre udvalg blandt sine medlem
mer til at udføre beslutninger, der træffes af
skoleforsamlingen om andre spørgsmål end
de i § 5, stk. 1 nævnte, og hvis udførelse
ikke henlægges til koordinationsudvalget.
Stk. 2. Udvalgene kan efter skoleforsam
lingens bestemmelse forberede sager og fore
tage indstillinger til fremlæggelse i et skole
forsamlingsmøde, før sagerne optages til
endelig behandling.
§ 11- Skoleforsamlingen og koordinati
onsudvalget fastsætter selv deres forret
ningsorden inden for de i §§ 12-15 fastsatte
regler.
Stk. 2. Nedsættes der udvalg i henhold til
§ 10, afgør skoleforsamlingen, om der for
udvalget skal fastsættes forretningsorden og
i bekræftende fald af hvem.
Stk. 3. Forretningsordenerne skal være
tilgængelige for interesserede.
§ 12. Det fastsættes i forretningsordenen
for skoleforsamlingen, hvornår der afholdes
ordinære møder. Skoleforsamlingen skal
afholde møde mindst én gang om måneden
undtagen i månederne juni og juli.
Stk. 2. Ekstraordinære møder i skoleforsamlingen skal afholdes, når mindst 20 med
lemmer af skoleforsamlingen, 3 medlemmer
af koordinationsudvalget, formanden for
koordinationsudvalget eller den kommitterede kræver det.
Stk. 3. Dagsordenen offentliggøres ved
opslag senest 2 dage for modet. Forslag til
dagsorden skal stilles senest 3 dage før mø
det. Til behandling af hastende sager kan
møder dog afholdes uden overholdelse af
disse tidsfrister.

Stk. 4. Skoleforsamlingen kan ikke
endelig stilling til sager, som ikke har
optaget rettidigt på dagsordenen.
Stk. S. Det fastsættes i forretnings
nen, hvem der sørger for indkaldel
møderne.

Til § 12.

Skoleforsamlingsmøder bør placeres sål
i skemaet, at undervisningstimer ikke fa
væk og således at flest mulig kan deltage
for stort afbræk i fritiden.

§ 13. Koordinationsudvalget afh
møde, når 3 medlemmer, formanden
den kommitterede kræver det.
Stk. 2. Dagsordenen offentliggøres
opslag senest dagen før mødet. Til bei
ling af hastende sager kan møder dog i
des uden overholdelse af denne tidsfri
Stk. 3. Møderne er åbne for alle mei
mer af skoleforsamlingen, medmindre d
grund af sagens beskaffenhed eller om
(lighederne i øvrigt findes nødvendigt
ønskeligt, at behandlingen sker for lul
døre.
Stk. 4. Formanden sørger for indka
til møderne.

Til § 13 stk. 3.

Såfremt tilhørere til åbne møder skal ha
taleret (stemmeret tilkommer altid kun
lemmer), kræves alle udvalgsmedlemme
samtykke.
Under hensyn til opgavernes art (se § 6 i
§ 5 stk. 1) vil koordinationsudvalgets mj
ofte være lukkede for skoleforsamlingens
medlemmer.
Beslutning om at lukke møder træffes me
almindelig stemmeflerhed i udvalget. Se
denne forbindelse også § 4 stk. 2, hvorei
der i sager vedrørende enkeltpersoner k
ves forudgående samtykke til åben beham
ling.
Såfremt spørgsmålet drejer sig om ansæ
se eller afskedigelse af personale, medfj
sagens natur, at mødet skal være lukket,
med mindre ansøgeren giver tilladelse ti
åbne mødet.
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Forskellige bestemmelser.

§ I«- Skoleforsamlingen og koordinati
onsudvalget træffer afgørelser ved alminde
ligt stemmeflertal. Et forslag er vedtaget,
når flere har stemt for end imod forslaget.

§ 16. Lærere, elever samt tekniske ■

administrative medarbejdere kan efter bl
hov danne fraktioner og afholde møder.
§ 17- Undervisningsdirektøren for gyi
nasieskolerne og højere forberedelseseks
men kan efter indstilling fra skolen i særli;
tilfælde tillade afvigelse fra bestemmelsen
i bekendtgørelsen.

§ 15. Skoleforsamlingens afgørelser, ind
stillinger og udtalelser meddeles den kom
mitterede og koordinationsudvalget samt
eventuelt andre udvalg skriftligt med oplys
ning om de i skoleforsamlingen stillede for
slag og med angivelse af det antal medlem
mer, der har været til stede, og af antallet af
stemmer for og imod hvert enkelt forslag.

§ 18. Forsøget påbegyndes den 1. okt
ber 1974 og fortsættes til slutningen af sk'
leåret 1979-80.
Stk. 2. Skolen udarbejder løbende rappo
ter over forsøgets forløb. Disse rapport
indsendes til direktoratet for gymnasiesk
lerne og højere forberedelseseksamen.

Stk. 2. Referat af koordinationsudvalgets
møder offentliggøres ved opslag.
Stk. 3. Genpart af skrivelser fra koordina
tionsudvalget og fra andre udvalg tilstilles
den kommitterede.

§ 15.
:emmelserne skal først og fremmest sik
at informationen om afgørelser og beslut
er bliver bred nok. Desuden er det, af
syn til at det drejer sig om et forsøg, væ
ligt, at der findes et fuldstændigt mates til brug for rapporter om forsøget og
rug for evalueringen af forsøget underog ved dets afslutning.

Forskelligt:
For møder og sagsbehandling gælder lovgiv
ningens almindelige bestemmelser om tavs
hedspligt for personer, der virker i offentl:
tjeneste og hverv, jfr. straffelovens §§ 152
og 263 stk. 2.
Dispensation for mødepligtsbestemmelserm
for elever, der deltager i udvalgsarbejde
m.v. kan ikke på forhånd fastlægges. Der
vil, som i alle normale forsømmelsessitua
tioner, ske en konkret bedømmelse af den
pågældende elevs/studerendes forsømmelse
og på dette grundlag blive taget stilling til
indstilling til eksamen.

Undervisningsministeriet, den 30. august 1974.
Tove Nielsen.

I J. Munck-Hansen.
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2. NOGET OM SKOLEN
2. y fik i dansk stillet en skriftlig opgave, hvori de blev bedt om at beskrive
og vurdere AS - dels som bygningshåndværk og dels som arbejdsplads. I be
svarelsen skulle eleverne endvidere præcisere, hvilke grupper de henvendte
sig til.
Nedenfor bringes to af besvarelserne. Det første er tænkt som et bidrag
til et introduktions skrift om skolen, og det andet som en henvendelse fra sko
lens informationsudvalg til de omkringliggende folkeskoler.

Opgaven er tænkt henvendt til kommende elever på Avedøre Statsskole (i det
flg. forkortet til AS), altså som indlæg i et introduktions skrift, i sammenhæng
med andet materiale om AS.

Nogle gode råd og oplysninger om at færdes på AS
Området omkring skolen
De fleste på AS har velnok gjort sig nogle tanker ang. bygningernes ydre. Jeg
selv troede, første gang jeg så skolen, at det var en fabrik, med usandsynligt
lave og brede skorstene. En anden har jeg læst, synes det lignede Tannenbergmonumentet.
Uanset hvad man mener om skolens udseende, er det uden tvivl rart at
kende lidt til de muligheder, der er lige omkring skolen.
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På side 15 er tegnet en skitse af AS, der viser hvor de forskellige uden
dørsfaciliteter ligger i forhold til hinanden.
A er en solbeskinnet plet, som findes ved at gå ud af en af dørene fra det
store kantineområde. Her er næsten altid læ, og her er specielt godt at ligge
og tage solbad. (Firkanterne er kæmpemæssige blomsterkasser).
B er nedkørslen til cykelkælderen. Hernede er der også indgang til selve
skolen.
Ci og C2 er hhv. hoved- og bagindgang.
D kaldes atriumgård - et lille "hul" i skolen, hvor man kan trække frisk
luft (hvis man da ikke føler sig som abe i et bur, når der sidder nogen bag alle
vinduerne og kigger på en! ).
E er en græsplæne, hvortil der hører en slags arkitekttegnede amfi-teatre. De er vist beregnet til udendørs undervisning og anden aktivitet; men al
drig benyttet.

Garderobe, fotokopimaskine
Går man ind af hovedindgangen Cj, har man trappen ned til garderoben lige
foran sig. Det tilrådes at lade være med at benytte gelænderet, da det meget
ofte giver stød. Vælger man derimod at gå til højre forbi atriumgården, D,
passerer man kontorerne. Den sidste dør på højre hånd fører ind til en mindre
garderobe, der fortrinsvis bliver benyttet af lærerne. Den kan man jo også
benytte, hvis man ikke bryder sig om elevernes garderobe. Rummet bagved
den lille garderobe indeholder fotokopimaskine og off-set trykkeri, som man
kun må benytte efter at have fået kyndig vejledning.
Undervisningslokaler
Hvis man istedet for at gå ind i den lille garderobe, fortsætter ligeud, kommer
man til en dør med trådglas i. Bag døren findes en gang, som fører til forskel
lige faglokaler og nogle trappeopgange. (Det er trappeopgangene, der udefra
ligner de lave skorstene). Alle undervisningslokaler er faglokaler, ikke klasse
lokaler. Det vil sige, at eleverne må bevæge sig rundt i de forskellige lokaler,
time efter time (tilskud til gymnastiktimerne). Fordelen er den, at man har de
fagbøger, som man skal bruge, ved hånden. Til hvert fag findes et "hjælperum".
Her kan man stille flere bøger, båndoptager, kartoteker m.v. Hjælperummene
kan også bruges til gruppearbejde.
I stueetagen er der lokaler til: Fysik, kemi, formning, teoretisk pæda
gogikum, film, depot og biologi. Gymnastiksalen findes i kælderen. De øvrige
faglokaler findes på 1. og 2. sal. Her finder man også et andet arkitektonisk
fænomen: boggarderoberne. De var vist oprindelig beregnet til opbevaring af
de bøger eleverne ikke tog med sig hjem; men det er også en af de ting vi ikke
rigtig har kunnet bruge efter det oprindelige formål. I stedet har vi stillet læ
nestole og borde derop. På første sals boggarderobe ei' der desuden sodavands
automater og en spritduplikator med papir osv.
I det hele taget er lokalerne meget anvendelige, og der er masser af
plads. At et lokale er afsat til noget bestemt fra arkitekternes side, behøver
ikke at betyde, at de ikke kan ændres. F. eks. har det lokale, der oprindelig
var udset til lærerværelse, først været tehus, siden skrivemaskinerum og te
køkken. Sådanne ændringer besluttes på skoleforsamlingen.
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Arbejdet på skolen
Og hermed er vi ovre i selve det arbejde, der udføres på skolen. Man kan skel
ne imellem forsøget med den demokratiske styreform og undervisningen. Til
den demokratiske styreform hører skoleforsamlingen, som altså bl. a. kan be
stemme hvad bygninger og inventar skal bruges til. Men demokratiet er ikke
absolut nødvendigt, for at skolen kan arbejde. Der findes mennesker på skolen,
der næsten automatisk tager de beslutninger skoleforsamlingen ikke tager.
Teoretisk er det altså muligt at arbejde på AS som elev, uden overhovedet at
deltage i den demokratiske styreproces. Skoleforsamlingen kan heller ikke,
lige meget hvor mange der så deltager, bestemme alt. Der er givet visse be
grænsninger, som du kan læse nærmere om i bekendtgørelsen for AS. Hvis du
vil vide mere om demokratiet på AS, kan du kontakte 2. g's (3.g efter sommer
ferien '76) samfundsfaglige elever, der har lavet undersøgelser om de ting.

Elevernes indbyrdes kontakt
Sammenholdet og kontakten mellem årgangene er en af de positive ting, man
må holde fast ved på AS. Kontakten mellem 2. og 3. g (1975-76) er ret god;
sikkert fordi der kun har været de to årgange indtil påbegyndelsen af skolens
tredje år. Det er imidlertid noget, som alle bør bestræbe sig på at udbygge og
bevare, bl. a. ved at søge råd hos ældre elever. Det har betydning for skole
demokratiet, at man kender hinanden nogenlunde godt, kan arbejde sammen i
udvalgene på tværs af klasserne, og tale til en forsamling, som ikke er en helt
fremmed.
Inden for undervisningen er det også rart at få ideer fra andre klasser
m. h. t. hvilke emner, der er gode at tage op, om lærerne underviser ordent
ligt m. v.
Det kan selvfølgelig godt blive svært at komme til at kende så mange
mennesker på en gang. Og det som umiddelbart ligger for, er at komme til at
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kende sin egen klasse i første omgang. Det er ret forskelligt fra klasse til
klasse hvordan det går. Nogen deler sig op i to, og har det godt sådan. Andre
får komplekser på de andres vegne over, at klassen ikke står samlet. I vores
klasse (2y 1975-76) har vi tit diskuteret problemet med at komme til at kende
hinanden. Vi har prøvet at løse det, ved at lave fælles aktiviteter, tage på tur
sammen en week-end, tage på faglige ekskursioner (faglige ture er ofte bedre
end de rene drukture). Det at blive stillet over for en opgave, som skal løses
i fællesskab er ofte meget nyttigt for sammenholdet.

Fagundervisningen
Selve undervisningssituationen adskiller sig nok ikke så meget fra andre gym
nasiers. Vi har faktisk været noget sene med at få sat andre forsøg igang, end
selve styre-forsøget. Men fra næste år (1976-77, du vil få nærmere at vide
om hvad det går ud på) vil der altså blive sat faglige forsøg igang; de vil dog
kun omfatte de nye 1. g'ere samt HF'erne, det er nok også det der hæmmer
eleverne i at sætte forsøg igang: det kommer ikke dem, der tager beslutningen
tilgode -, det er kun lærerne, som får resultatet at se. Derfor bør man nok
alligevel sætte sig ned, og tænke sin situation igennem; og se om man kan gøre
det bedre for dem, der kommer året efter en selv.

Helle 2 y

Til skolens elevråd

Som det fungerende informationsudvalg på Avedøre Statsskole, føler vi det som
vores pligt at informere jer om vores skole. I har vel alle sammen hørt om og
måske også set AS, som vi for nemheds skyld kalder skolen. Det er som be
kendt et af statens forsøgsgymnasier, hvilket mange sikkert vil sige, at man
straks kan se på skolens arkitektoniske udformning. Som de fleste af jer sik
kert også ved, er AS ikke et undervisningsforsøg, men et forsøg på nye demo
kratiske styreformer. Men mange forstår ikke forskellen på disse to ting, og
de er derfor bange for, at undervisningen på AS er dårligere end på de tradi
tionelle gymnasier. Dette kan vi specielt se på søgningen til AS. Den er fak
tisk katastrofal lille, og netop derfor sender vi jer dette brev. Vi finder det
nemlig nødvendigt at oplyse jer om, hvorfor skolen ser ud, som den gør, og
hvordan arbejdsforholdene er her hos os. Det hele i håb om at se så mange
som muligt af jer her efter sommerferien.
Når i ser AS udefra, vil i sikkert sige, at bygningen er grim. De mange
vinduer på to af bygningens sider synes helt overflødige, og de seks store "tår
ne" på den modsatte side af bygningen får denne til at ligne en fabrik. Men træ
der man indenfor i bygningen, må man forbløffes over den velgennemtænkte
måde, skolen er opbygget på. Den er bygget efter et amerikansk mønster. Der
eksisterer i bygningen ingen klasselokaler. Derimod har alle fag sine fagloka
ler. I kælderen er indrettet parkeringsrum til cykel/knallert, og her ligger
også gymnastiksalene samt garderobe til overtøj. I stueetagen'finder vi i en
fløj for sig selv skolens musiklokaler. Disse er anbragt her for ikke at være
til støj-gene for andre af skolens undervisningslokaler. Musiklokalerne er i
modsætning til skolens andre lokaler forsynet med små vinduer, da solen i
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undervisningstiden falder på disse vinduer, og derfor kunne være til gene for
undervisningen, hvis lokalet var forsynet med store vinduer. På stueetagen
finder vi endvidere skolens store samlingsområde, der er delt op i tre plateau
er, hvilket gør, at området virker knapt så koldt. Her kan man indtage sin
medbragte mad, eller nyde den mad eller de drikkevarer man har købt i sko
lens kantine. Udenfor dette samlingsområde, der er forsynet med store vin
duer, hvorigennem solen kaster sine stråler, ligger et par beplantede terras
ser, hvor vi kan opholde os, når vejret tillader det. Skolens forskellige admi
nistrative kontorer ligger også på stueetagen, og endelig hører de fag, der
kræver mange remedier og megen plads også hjemme her. Det drejer sig om
faglokalerne fysik, kemi, biologi og formning. Midt i hele herligheden ligger
en lille udendørs have, som arkitekten dog godt kunne have udeladt. Bevæger
vi os en etage op af trapperne, der befinder sig i de før omtalte "tårne", kom
mer vi til skolens egentlige undervisningsområde. På denne og den næste eta
ge befinder der sig bortset fra undervisningslokaler, et sproglaboratorium og
et bibliotek to boggarderober. Disse boggarderober er lavet, for at man har
et sted at anbringe de bøger o. lign., man ikke vil slæbe rundt på i løbet af da
gen. Disse boggarderober er dog spildt, da næsten ingen bruger dem. Under
visningslokalerne på disse etager er ligesom de før nævnte forsynet med det
meste af, hvad det pågældende fag kræver af opslagsbøger, teknisk apparatur
samt tavler. F. eks. er hvert matematik-lokale forsynet med seks forskydelige
samt en fastsiddende tavle. Lysforholdene i undervisningslokalerne er også
ideelle, da alle lokaler er forsynet med otte til ti vinduer. Det er altså formå
let med de mange vinduer, der smykker skolen. Samtidig er bygningen lagt
sådan, at solen aldrig vil kunne irritere i disse faglokaler. Det elektriske lys
virker også perfekt i lokalerne. Man kan f. eks. i alle lokaler frembringe to
forskellige lysstyrker, alt efter behov. Da skolen blev bygget, har man også
taget hensyn til evt. handicappede elever. Der findes ingen dørtrin på skolen,
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og der er forbindelse til alle etager med en elevator. Dog vil en handicappet
ikke kunne betræde de to nederste niveauer i samlingsområdet uden at skulle
forcere trapper.
Hvordan er denne indretningsmæssigt set vidunderlige skole som arbejds
plads? Det vil vi i det følgende prøve at fortælle jer. Vi vil ikke her prøve at
forsvare vores forsøg eller prøve at forklare arbejdsforholdene ud fra forsø
get, da dette allerede er blevet gjort for tit. Derimod vil vi i det følgende be
tragte skolen som et ordinært gymnasium, og beskrive vores syn på skolens
arbejdsforhold ud fra denne betragtning.
Da AS er en ny skole (kører på 3. år), består lærerkollegiet selvfølgelig
af forholdsvis unge lærere. Dermed ikke sagt at vores lærere er urutinerede.
Mange af dem har undervist før de kom til AS, men har så skiftet skole for at
prøve noget nyt. Vel en ting som kun forholdsvis unge lærere foretager sig, da
de fleste ældre lærere nok har fundet den skole, hvor de ønsker at blive. At
lærerne er unge medfører naturligvis, at de er meget moderne ikke bare i de
res undervisning, men også i deres væremåde. De er mere "menneskelige"
end de ældre lærere, hvis vi må bruge det ord. De er meget lettere at komme
i kontakt med både under og efter undervisningstiden. At vi har et godt forhold
til vore lærere smitter helt automatisk af på undervisningen. Når vi i et fag
diskuterer et emne, diskuterer vi på lige fod med læreren, så langt det nu kan
lade sig gøre. At vi kan gennemføre en så, efter bekendtgørelsens faste ram
mer, fri undervisning medfører flere fordele. Bl. a. bliver interessen for et
fag større, når undervisningen ikke er for lærercentreret, men hvor en stor
del af den aktive indsats bliver lagt i elevernes hænder. Vi mener også, at
eleven modnes hurtigere, jo mere han aktiviseres i undervisningen. Nu vil i
måske påstå, at vores undervisningsform er for fri. Det vil imidlertid ikke
være rigtigt at påstå, at den er det. Den er fri, men ikke for fri. Vi har sta
digvæk et fastlagt pensum, vi skal nå igennem. Vi har et fast antal skriftlige
opgaver, der skal afleveres, og vi har mødepligt til timerne. Hvis en elev
groft overtræder en af disse tre ting, kan han blive bortvist fra skolen. Blandt
andet p. gr. a. forsømmelser. Han kan blive nægtet adgang til eksamen eller
bortvist fra skolen p. gr. a. forsømmelighed (afleverer ikke sine skriftlige op
gaver), eller han kan blive nægtet adgang til eksamen p. gr. a. et fagligt for
lavt standpunkt. Så som i ser har skolen kontrol med, om noget er ved at bræn
de på.
Nu er det ikke bare lærerne, samt selvfølgelig de venner man har blandt
eleverne, der gør skolen til en god arbejdsplads. AHe de tekniske hjælpemid
ler skolen er i besiddelse af er også med til at gøre undervisningen afvekslen
de og dermed mere interessant. Til sprogfagene har vi f. eks. et supermoder
ne sprog-laboratorium med en båndoptager, mikrofon og hovedtelefon pr. elev.
Vi kan på skolen også benytte os af overhead-projektors, div. lysbilled- og
smalfilmsapparater, grammofon og båndoptager samt et videoanlæg. Endvide
re er der til brug i matematik og fysik indkøbt en datamaskine.
En god trivsel på en arbejdsplads kan selvfølgelig ikke opbygges i arbejds
tiden alene. Derfor er det også muligt at være sammen på skolen efter skole
tid. Vi har efter skoletid mulighed for at deltage på div. studiekredse i bl. a.
spansk og datalogi. Der er også mulighed for at dyrke idræt, da gymnastik
salene står åbne hele eftermiddagen, og endelig kan vi sidde i samlingsområ
det og hygge os eller lave lektier.
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Vi har nu forsøgt at forklare jer om vores forhold her på AS. Vi håber,
at hvis i tænker på at vælge gymnasie- eller hf-vejen, at i så vil overveje, om
AS er noget for jer. Og vi beder jer om ikke kun at stille spørgsmålet "forsøg
eller ikke forsøg", når i skal vælge skole, men også spørgsmålet "trivsel el
ler ikke trivsel". Hvis der er nogle ting, i er i tvivl om eller savner oplysnin
ger om angående AS efter at have læst dette brev, da kontakt os venligst. Vi
står altid til tjeneste.
Vi ses efter sommerferien!

Venlig hilsen
Informationsudvalget
Avedøre Statsskole
(Finn 2 y)

22

3. ELEVER OM SKOLEN

Vi ville gerne ha' nogle 3. g'er til at vurdere udbyttet af 3 år på AS. Da vi an
så det for utopisk at få dem til at skrive noget i eksamensperioden, har vi la
det nogle 1. g'er interviewe nogle 3. g'er. Interviewet er redigeret af Marianne
D: (lærer), der i øvrigt også stiller nogle spørgsmål undervejs.
Det er Mads og Søren fra 1 y der interviewer og det er Karsten og Kate
fra 3 aS og Leif og Marianne fra 3 zF der bliver interviewet.
Søren:

Hvordan har I opfattet formålet med forsøget?

Leif:

Det her forsøg er en del af det socialdemokratiet fik stablet på
benene efter ungdomsoprøret. Der skete bl. a. det, at man på alle
trin af uddannelsessystemet forsøgte at lave forbedringer f. eks.,
RUC og gymnasier som vores.
Selve formålet er svært at gennemskue og de er jo heller ikke så
glade for det mere i undervisningsministeriet.

Mads:

Tror du ikke forsøget virker passiviserende?

Leif:

Jo, det mener jeg - jeg mener det er af det onde, fordi det ikke
er vidtgående nok. Det er et forsøg, der får dem der går her på
skolen til at blive meget navlebeskuende.
Man kan se det på den måde, at vores skole er en af de skoler,
der laver færrest aktiviteter ud over den almindelige skoledag.
Skolen vil ikke ha' noget med DGS at gøre, fordi man er bange
for at det skal ødelægge demokratiet herude. Vi lukker os inde i
os selv, for at prøve at bevare det vi har - som jo i realiteten er
ingenting.

Karsten:

Ja, det er rigtigt nok - det viste sig allerede første gang vi disku
terede DGS. De der var imod sagde "Hvorfor skal vi ind i DGS,
vi har det jo så godt herude, vi har alle muligheder for at udfolde
vores demokratiske jeg" - og så var kommunistspøgelset også
oppe og vende.

Mads:

Tror I, at man med en meget velvillig rektor - dvs. en rektor,
der uden om bekendtgørelsen turde lade eleverne styre det og
lade det falde på gulvet, hvis de ikke kunne - tror I så det ville
være gået bedre?

Leif :

Vi søgte jo omkring juletid at lave noget i den stil. Da havde vi
fundet ud af, at hvis Ole og lærerne ville være med til at afgive
nogle af deres beføjelser, så kunne man få et demokrati, der
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måske havde en lille smule betydning - men det viste sig, at det
var der ingen der ville, for det betød jo, at Ole skulle overlade
noget af sit ansvar til eleverne, og det turde han ikke. Men det
er jo det klassiske - når vi biir bevidste så biir vi jordet, for det
er i virkeligheden ikke demokrati de ønsker, at vi skal få kend
skab til.
Man har her kun indført demokrati på et meget begrænset område
- nemlig ledelsen og dette er fuldstændig adskilt fra den daglige
undervisning, hvilket jo også har givet mange problemer.
Marianne D: Hvilke?

Leif:

Vi har f. eks. ikke fået lov til at holde de møder, som vi gerne
ville holde, fordi vi hele tiden har haft de pædagogiske krav. Men
der er også andre problemer. Hvordan kan man forestille sig at
lærere, elever og rektor skal fungere som ligestillede i to timer
om ugen, mens det i resten af tiden er eleverne der ikke har no
get at skulle ha' sagt og lærerne og rektor der har alt at sige.
Det giver konflikter mellem lærerne og eleverne.

Karsten:

For mig er det mere væsentligt, at man laver forsøg med selve
indholdet i undervisningen - fremfor at jeg får indflydelse på hvor
dan nye elever skal introduceres til skolen. I Herlev laver man
undervisningsforsøg, men det hører vi jo ikke noget om her. I
forsøgsbetænkningen står der vist noget om at de to forsøg skal
samordnes - men hvordan vil de samordne det, når vi ikke har
nogen daglig kontakt med Herlev gymnasium.

Søren:

Vi har da lov til at lave undervisningsforsøg herude.
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Leif:

Ja, hvis vi søger om det.

Søren:

Hvad tror I så grunden er til at vi ikke har gjort det indtil nu?
Tror I det er lærerne der er bange eller er det for stort et ar
bejde for lærerne?

Leif:

Jeg ved ikke hvorfor.

Mads:

Har man haft for travlt med alle de problemer, der har været
med selve det at finde ud af hvordan forsøget skulle fungere?

Leif:

Ja, man har nok haft for travlt med at skændes om det forsøg vi
har.

Karsten:

Det argument de bruger over for os herude er, at de står som
garanter for at vi får den højt besungne studentereksamen, og
derfor tør de ikke lade os eksperimentere.

Mads:

Mener I, at man skal nøjes med at sætte det mål, at man bare
skal ha' en eksamen, men ikke noget om på hvor lang tid?

Leif:

Det er et stort problem med den eksamen, for det er jo det pri
mære formål med at gå her.

Mads:

Men kunne det ikke være lige meget om det tog fire år - så ku'
man diskutere i det ene år.

Kate:

Det ville vel betyde at der kommer endnu færre ansøgere - hvis
man kan ta' eksamen på tre år et andet sted. Det er jo heller ikke
så mange elever, der er søgt herud for forsøgets skyld.

Marianne D : Hvilke forventninger havde I da I søgte på AS og er disse forvent
ninger blevet opfyldt?
Leif:

Jeg søgte herud for forsøgets skyld, fordi jeg gik på en folkeskole,
hvor man kørte forsøg med undervisningsformer. Derfor var jeg
frygtelig interesseret i at se om der kunne ske noget herude. I
begyndelsen så det også ud til at gå meget godt - vi havde nogle
drabelige møder på Bornholm, hvor vi fandt ud af en hel masse
- men så begyndte alle restriktionerne langsomt at banke på. Vi
kunne ikke få vores planer igennem ved forhandlingerne om be
kendtgørelsen og sådan er det altså langsomt gået ned ad bakke
eller man kan måske sige at 3. g'erne er blevet mere og mere
bevidste om hvad det er for noget.

Marianne:

Man ser jo flere og flere ting komme frem, som bare går den
forkerte vej.

Kate:

Jeg synes også man kan se det på den måde, at de nye der kom
mer er aktive det første år - det var vi også - men så går det
ned ad bakke og til sidst gider man dårligt at komme til skole
møderne, for der sker alligevel aldrig noget.

Leif:

Det har Ole jo en anden forklaring på.

Mads:

Hvad er det for en forklaring?
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Leif:

Jeg læste, at han var blevet interviewet til GL-bladet sammen
med nogle andre - og der udtalte han, at den sløvhed der for øje
blikket er på skoleforsamlingen kommer af, at der var en gruppe
der boykottede forsøget - obstruerede det - ved juletid, og det er
altså skyld i alle problemerne. Det har han selvfølgelig lov til at
mene, men jeg tror bare han ta'r fejl, det er bare en måde at
skjule problemet på - bortforklare det.

Marianne:

Jeg søgte herud fordi AS var det nærmeste gymnasium, men jeg
syntes også at det med forsøg lød meget herligt. I starten da gik
jeg her bare, men senere blev jeg mere aktivt deltagende i for
søget, og så fandt jeg ud af hvordan ting blev bestemt. Det førte
til, at vi ved juletid prøvede at fortælle folk, hvordan det egl.
stod til. Men folk virkede underligt sløve, selvom de fik det her
at vide - jeg er nok en smule skuffet over at ha' lagt så meget
arbejde i noget der alligevel ikke fungerer.

Kate:

Jeg søgte også herud fordi AS lå nærmest. I starten var jeg ret
interesseret i forsøget, vi blev sat ind i en masse i starten - men
vi fik aldrig lov til at bestemme noget virkeligt. Når der var et
eller andet oppe af betydning for os, så stillede Ole sig op og sag
de at det måtte man ikke og så gad man til sidst ikke interessere
sig for det - så gjaldt det bare om at få sin eksamen og komme ud.

Karsten:

Da jeg skulle søge i gymnasium tænkte jeg meget på at søge på
det Frie gymnasium. Men på det tidspunkt vidste jeg ikke rigtigt,
hvad DFG var, og jeg syntes også der var for langt derud. Så så
jeg, at AS skulle være statens forsøgsgymnasium med demokra
tiske styreformer - det lød jo meget godt. Men så fik jeg at vide,
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at der ikke ville blive oprettet samfundsfag på AS og så søgte jeg
på Schneekloth og kom ind der. Der gik jeg en måned, indtil jeg
fandt ud af at der godt kunne oprettes samfundsfag på AS, og så
kom jeg herud. Men det var primært fordi det var noget med de
mokrati - når jeg nu havde så langt til DFG kunne jeg lige så godt
prøve noget andet med demokrati.

Søren:

Har du så fået det ud af det som du ventede?

Karsten:

Nej, det har jeg absolut ikke.

Mads:

Dengang Gullberg og de to jurister kom herud fordi 3.z havde la
vet det brev, tror I så at folk lod sig overbevise af argumenterne
eller var de bare for sløve?

Marianne:

Han talte dem jo sådan set ihjel i en times tid, og så fandt folk ud
af, at de ikke rigtigt vidste hvad de skulle gøre - de var ikke sik
re på at det vi sagde var rigtigt.

Karsten:

Hans lange tale var meget demagogisk og manipulatorisk - for det
første kørte han på den med togkaperen og så snakkede han også
om at i tider som disse skulle man pænt sidde stille og holde sin
kæft ellers kunne det jo være at folketinget kom efter en. Han
brugte sågar citater af Eva Rothenborg - fremskridtskvinden som lige havde været i TV i danmarksfilmen, hvor han sagde, at
det eneste de studerende står og siger er: vi vil ha', vi vil ha'.
Det lød ligesom om han tog de ord som sine egne: Pas nu på - I
skal være glade for det I har!

Mads:

Mener I da det ville være bedre at få nedlagt forsøget?

Karsten:

Nej, efterhånden synes jeg ikke det vil være bedre. Det åbner
alligevel nogle muligheder for at lave noget mere end på det tra
ditionelle gymnasium.

Mads:

Hvorfor gør man det så ikke?

Karsten:

Måske fordi der køres et meget formelt ræs på skolemøderne.

Leif:

Vel også fordi de ting der behandles på skolemøderne ikke er
særlig væsentlige.

Mads:

Synes I det har påvirket undervisningen og lærerne, at der har
kørt forsøg?

Kate:

Det er svært at sige - men der er ihvertfald en forskel på den un
dervisning man fik i folkeskolen og den undervisning vi har fået
her.
I folkeskolen blev det hele bestemt for en, men her har vi mulig
hed for at være med til at bestemme hvad vi skal læse, men det
ved jeg ikke om man ikke også har andre steder.

Karsten:

Det har man, for det står i § 25.

Marianne:

Det er spørgsmålet om den bli'r slået lige så hårdt fast andre
steder.
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Kate:

Ja, det er jeg ikke helt sikker på at den gør.

Leif:

Det er også ligesom om forsøget - ihvertfald i starten har tiltruk
ket nogle progressive lærerkræfter, og det har betydet, at vi i
nogle fag har fået en virkelig god undervisning i forhold til andre
gymnasier.
Der har muligvis været flere slåskampe her end på andre gymna
sier også blandt lærerne - det er ihvertfald almindelig kendt at
der er nogle fraktioner blandt lærerne - det er noget der kommer
til udtryk, hvis man som elev deltager i ledelsesarbejdet - f. eks.
vedrørende ansættelser. Da jeg sad i KU sidste sommer kunne
man tydeligt mærke det.

Marianne D: Har I nogen fornemmelse af, hvad de modsætninger i lærergrup
pen konkret drejer sig om?
Karsten:

Nej, for lærerne har jo de kollegiale vedtægter, så det er noget
der er meget tys-tys, og det mener jeg ikke udelukkende er af
det gode, det gør at der sker noget som vi elever ikke får noget
at vide om.
Der var eksemplet med de 2.g'er, der lavede en undersøgelse,
hvor de uddelte nogle spørgeskemaer til lærerne. Da blev der
holdt møder bag lukkede døre uden at de elever der havde lavet
spørgeskemaerne fik lov til at tale deres sag.
Dengang tror jeg det var første gang, at jeg rigtigt så nogle mod
sætningsforhold - altså fra det der slap ud om det.

Leif:

Man har også det indtryk at nogle af lærerne er enormt bange for
eleverne. Men i øvrigt tror jeg, at der på en eller anden måde er
tale om politiske modsætninger. Nu hvor skolen er etableret, så
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er det ligesom om den tiltrækker nogle lærere som bare skal
være her for at tjene penge, og som ikke lægger noget i det, mens
de lærere, der var med til at starte skolen op, havde nogle illu
sioner om, at der kunne komme noget ud af det, og derfor var
mere indstillet på at samarbejde med eleverne.
Marianne D: Kan man ikke sige, at I på en måde har svigtet de nye elever,
fordi I har forholdt jer for passive i stedet for at videregive jeres
erfaringer, som måske, til trods for det specielle i jeres situa
tion, kunne bruges af andre.

Karsten:

Jo - jeg mener, at det er nødvendigt at eleverne får lavet en eller
anden fraktion - får organiseret sig -. Man kan jo se at lærerne
har indset det. De holder fraktionsmøder hver måned og det gør
at de er mere forberedte til de beslutninger og initiativer der
skal tages. Det synes jeg også at eleverne - ihvertfald de aktive
skulle gøre - som en modvægt til Ole og lærerne.
(optaget d. 17. 5. 76)
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4. "REVOLUTIONÆR" ELLER "REFORMIST"?
Det er de to ord, jeg har i baghovedet efter at have læst interviewet med re
præsentanten fra A. S. i Gymnasieskolen nr. 9, 1976. Den modsætning der lig
ger i de to ord gøres til hovedproblemet i interviewet, og da jeg mener det er
udtryk for en falsk problemstilling, vil jeg prøve at tilbagevise den. Men først:
hvordan karakteriseres de to grupper?
De "revolutionære" det er dem, der mener, at bekendtgørelsen er udue
lig, fordi den kun viser "det borgerligt kapitalistiske systems omklamring af
eksperimentet" !, som vil have alt eller intet, og som bevidst arbejder på at
obstruere forsøget.
Reformisterne er dem, der vil indgå kompromis'er og som mener, at
selv små skridt har betydning. Alle de interviewede giver klart udtryk for at
tilhøre denne gruppe.
For at vende tilbage til den første gruppe, så er det en meget ubehage
lig undertone, der går igennem de forskellige udsagn. Man får det indtryk, at
der går en flok revolutionsromantikere rundt på A. S. og slår om sig med ufor
døjede slagord og bliver fornærmede og smækker med dørene, hvis de ikke får
deres vilje. Karakteristikken nærmer sig betænkeligt det demagogiske. Revo
lution betyder for de interviewede at vælte bekendtgørelsen på A. S. ! M. h. t.
fremtiden trøster en af de interviewede sig med, at de fleste af dem med "re
volutioner i baghodet" går ud nu her til sommer, og en anden beklager, at vi
ikke får "et nyt folk" = flere elever, som vel at mærke ikke skal være "revo
lutionære".
Denne følelsesladede og udokumenterede holdning bygger på en funda
mental misforståelse. Som repræsentant for de "revolutionære" skal jeg prøve
at klargøre den holdning denne gruppe har til forsøget. Jeg mener at vores
forsøg er udemokratisk i såvel målsætning som struktur. Det mener jeg udfra
en politisk holdning. Vi lever i et udemokratisk samfund, og derfor kan vi na
turligvis ikke etablere en virkelig demokratisk stat i staten på A. S. Det ved
de "revolutionære" godt, og derfor er der ingen der fører en alt eller intet
politik. Hvis man ønsker at arbejde revolutionært skal man af mange grunde
ikke lægge sine kræfter på A. S.
Det er betegnende for A. S. , at netop de "revolutionære" yder en meget
stor arbejdsindsats, og det hænger sammen med at vi indenfor systemets ram
mer godt mener, der kan udrettes noget. Dette noget er ikke en ukritisk jub
len over, at vi har lov til at stemme om dette eller hint, og så er alle lige,
og så er der demokrati. Det er derimod at arbejde på en bevidstgørelse af alle
grupper på skolen om, at alle indenfor forsøget ikke er lige, og at forsøget
derfor ikke er demokratisk. Sådanne erfaringer er der rige muligheder for at
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høste på A. S. Det skaber selvfølgelig en række frustrationer undervejs, men
på den anden side mener jeg denne erkendelse er nødvendig for at kunne påpe
ge systemets svagheder og tage stilling til, hvordan man så bedst kan fungere
under de vilkår - altså et reformistisk mål!
De to grupper på skolen har således nok forskellige overordnede politi
ske målsætninger, men ingen har revolutionære mål med A. S. , og da det i
praksis er den føromtalte gruppe som yder det store arbejde på skolen, turde
dette sidste i sig selv være nok til at mane denne kunstige destinktion mellem
to grupper i jorden.
Jeg kan i denne forbindelse ikke lade være at nævne, at der diskuteres
uhyre lidt politik på A. S. Lærerfraktionen vedtager i skøn enighed de obligate
venstreorienterede resolutioner om f. eks. RUC og Berufsverbot som på så
mange andre gymnasier uden antydning af politisk diskussion. Gymnasieelever
ne og HF'erne holder nogle enkelte DGS- og LAK-møder om året, men fører
ellers heller ikke nogen kontinuerlig politisk diskussion.
Det er egentlig fantastisk at være på en arbejdsplads, der har til opgave
at eksperimentere med demokratiske styreformer - uden at diskutere politik,
I hvert fald for lærernes vedkommende tror jeg grunden er, hvad jeg vil kalde
en "dannet" angst for at tale om politik, der er meget udbredt blandt akademi
kere. I politiske diskussioner vil man jo ofte være nødt til at tage stilling og
kan ikke dække sig bag de dannedes facade af pænhed, humanistiske idealer og
opdragelse til at se en sag fra så mange sider, at man til sidst ikke kan se sa
gen for bare sider. De "revolutionære" på A. S. vil jeg karakterisere som dem,
der har taget politisk stilling til forsøget, og den uredelige behandling denne
gruppe får i interviewet, mener jeg kan forklares ved denne angst for politiske
diskussioner. I stedet for at få hold på hinandens overordnede standpunkter, og
se hvordan de kan udmøntes i en daglig praksis på vores fælles arbejdsplads,
får vi denne ulyksalige snak om revolution og magtkamp, hvor den aggressive
tone skyldes angst for konfrontationer og uvidenhed om modparten.
Det føles ubehageligt at bruge så meget spalteplads på at tilbagevise en
problemstilling, som man mener er irrelevant, men jeg mener de interviewedes holdning i GL-bladet har nødvendiggjort dette stykke arbejde. For mig at
se ligger de egentlige problemer eller fronter et helt andet sted, nemlig i den
pyramidestruktur, som bekendtgørelsen er udtryk for. Jeg skal ikke her gen
nemgå bekendtgørelsen, men trække nogle eksempler frem fra interviewet som
belyser, at fronterne eller magtkampene opstår der hvor lagene i pyramiden
støder sammen, og det drejer sig i interviewet primært om den kommitterede
overfor skoleforsamlingen.
Lad os begynde med den kommitterede. Han nævner som eksempel på
den manglende tillid til hans person og job, at skoleforsamlingen bliver ophid
set, når han ikke indkalder den for at tage stilling til om en lejerforening må
leje vores samlingsområde en torsdag aften fra kl. 20 til 22. Han kan ikke for
stå, at SK ophidser sig over noget så banalt. Det centrale her er, at den kom
mitterede tillader sig at definere, hvad der er banalt. Det er ikke hans job,
det er SK's sålænge udlejning af lokaler er SK* s kompetance. Samtidig viser
eksemplet indirekte, at den kommitterede ikke anser skoleforsamlingen for at
være fornuftig, for selvfølgelig er det da tåbeligt at bruge tid til at stemme om,
hvorvidt lejerforeningen i Avedøre må låne lokaler en aften, men den kommit
terede kunne komme til SK og sige: her er et problem med udlejning af lokaler,
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der kommer sikkert flere af den slags, kunne I ikke diskutere nogle retnings
linier for udlejning og så bemyndige administrationen til at handle efter disse
retningslinier. Selvfølgelig ville SK sige ja. Ved at unddrage SK dens mulighed
for at udøve sin kompetance, sker der bare det, at man tænker: nå, hvem har
han ellers talt med i telefonen i dag, og hvad har han ellers besluttet, som ik
ke er hans sag. Viden er magt, og det største antal informationer om skolens
forhold er hos den kommitterede. Derfor ligger der en vigtig opgave i at kom
munikere sin viden ud til folket, hvis man ønsker tillid til sin person og sit
job.
Når den kommitterede i interviewet siger, at SK - med nogle afvigelser
- har den kompetance som normalt tilkommer rektor, og at den kommitterede
har nogle helt præcise og veldefinerede opgaver, så viser praksis belyst ved
det foregående eksempel, at første halvdel af sætningen ikke er rigtig, og jeg
vil nu gøre rede for hvorfor sidste halvdel af sætningen ikke er så ligetil, som
det ser ud. Det gælder eksamensretten, som den kommitterede ifølge inter
viewet definerer som retten til at åbne eksamenskuverten! Det er der ingen
andre der gør, givetvis heller ikke daværende undervisningsminister Tove
Nielsen, som udtrykkeligt forlangte at eksamensretten blev unddraget det kom
missorium, som udvalget der lavede bekendtgørelsen, fik. Lærerrepræsen
tanten i interviewet er også inde på at alverdens ting kan afledes af eksamens
retten. Det kan præciseres til at omfatte varslingsproceduren, forsømmelser,
forsømmelighed med skriftlige arbejder, det pædagogiske ansvar, retten til
at give fri og nægte det. Det er ikke så lidt for det daglige arbejde på en skole.
Når denne vidtgående kompetance kombineres med en topbureaukratisk funge
rende administration, så er det ikke så underligt, at eleverne undrer sig over,
hvad det egentlig er for en indflydelse de har på deres egen situation. Resten
af det der interesserer gennemsnitseleven, har hun nemlig heller ingen indfly
delse på, f. eks. skriftlige årsprøver, lærervalg, skemalægning. Det er som
tidligere nævnt ikke politiske eller på anden måde principielle debatter om de
mokrati og skoleforsøg der præger vores hverdag. Så meget desto stærkere
kommer bevidstheden om ikke at have indflydelse på de nære, men derfor ikke
mindre væsentlige ting, til at præge holdningen til forsøget i negativ retning.
Vi har nu to forsøgsår bag os. Vores erfaringer viser med al ønskelig
tydelighed, at nogen er mere lige end andre. Der vil altid være nogen, der er
bedre end andre til at gøre deres indflydelse gældende, og vi kan alle blive
bedre til at administrere den bekendtgørelse vi har, men det fundamentalt vig
tige kan der ikke laves om på: at bekendtgørelsen ikke er udtryk for et ønske
om at lave et forsøg med principiel lige indflydelse til alle. Det er i dette lys
konflikterne på A. S. skal ses.

Vivian Balslev
"demokrat"
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I vanskelige tider, må vi hu
ske på vores gode resultater,
tænke på den lyse fremtid
og fatte mod.
Mao 1944.

Her ved udarbejdelsen af skolens 2. årsrapport er det vel nødvendigt at gøre
rede for de ting der har ændret sig og de ting der måske stadig er uændret.
Kan demokratiforsøget bedre udfylde sine rammer nu, er der foretaget afprøv
ninger af mulighederne?
Det sidste årsskrift bar præg af kritiske bemærkninger om passivitet og
inaktivitet både blandt eleverne og lærerne.
Herudover blev der klaget over manglende kommunikation, dårligt ud
valgsarbejde samt funktionsproblemer i skoleforsamlingen. Endvidere havde
kritik af bekendtgørelsen for ledelsesforsøget en fremtrædende plads.
Er det lykkedes for skolen at ændre nogle af disse problemer til det bed
re? Jeg skal i det følgende give min opfattelse af årets arbejde.
Først nogle tal om skolen. I skoleåret 1975/76 har skolen 3 x 1. g klas
ser, 3 X 2. g klasser og 4 x 3. g klasser plus 3X1. HF og 2 X 2. HF, det sam
lede elevtal var pr. 25. august 1975, 204 gymnasieelever og 118 HF-elever.
Der har været ansat 32 lærere, 2 lærerkandidater og 3 barselsvikarer. 61 har
bestået studentereksamen og 32 HF-eksamen.
Med den tilgang til l.g vi har haft i år, bliver skolen stadig ikke fuldt ud
bygget. Det er sådan, at Avedøre Statsskole er et lokalt gymnasium, der skal
have sine elever fra de nærliggende kommuneskoler. Dette betyder, at elever
ne ikke søger skolen for forsøgets skyld, men i høj grad på grund af dens be
liggenhed. Det er imidlertid mit indtryk at mange HF elever søger skolen for
di den er anderledes, og på grund af anbefalinger fra nuværende elever.
De sidste 12 måneder har haft sine konflikter, den første startede umid
delbart før sommerferien. Da gik det koordinationsudvalg, der var valgt 1.
april 1975, af, fordi en af udvalgets indstillinger til læreransættelse ikke blev
fulgt. De afgåede udvalgsmedlemmer opfordrede til ikke at vælge nye repræ
sentanter, thi når man ikke fulgte koordinationsudvalgets indstilling måtte for
søget og koordinationsudvalget betragtes som en narresut og derfor var der
ingen grund til at fortsætte. Det skal bemærkes, at i 11 ud af 12 indstillinger
fulgte man koordinationsudvalgets indstillinger. Udgangen på problemet blev
dog, at skoleforsamlingen besluttede at der skulle vælges et nyt koordinations
udvalg.
Denne strid var den første åbne omkring problemet skoleforsamling/koordinationsudvalg/kommitteret, hvorledes skal de tre styrelsesorganer funge
re? Ved siden af hinanden eller med hinanden.
På skolen er der stadig stor modstand mod den rolle, koordinationsud
valget har fået i bekendtgørelsen. Denne modstand udtrykker frygten for pam
pere, og frygten er blevet større ved, at de §§, der omhandler koordinations
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udvalget og den kommitterede p. g. a. deres længde og detaljerigdom har givet
mange den opfattelse, at det eneste væsentlige, skoleforsamlingen kan beskæf
tige sig med, er principper til brug i koordinationsudvalget. Man glemmer at
skoleforsamlingen med nogle afvigelser har den kompetance, der normalt til
kommer en rektor. Hovedproblemet er, at man ikke kan blive enige om, hvor
dan skoleforsamlingen styrkes. Her mener mange, at denne styrkelse kommer
ved, at alle selv de mindst uvæsentlige ting skal behandles i plenum. Koordi
nationsudvalget må kun være et ansættelsesudvalg, og der må ikke være et
forretningsudvalg eller lignende til behandling og eventuel kontrol med skoleforsamlingens vedtagelser. Da disse holdninger har været fremtrædende i det
te år (ingen har kunnet få den ændret) er skoleforsamlingen stadig en hovedløs
masse, der ikke har kontrol med sine beslutninger, ingen fællesstyring af ud
valg, ingen hukommelse.
Det er ikke lykkedes at finde vekselvirkningen mellem demokrati og cen
tralisme og mellem frihed og disciplin.
Der er mange såvel blandt elever som blandt lærere, der utrætteligt ar
bejder for at ændre bekendtgørelsen. Man mener, at forsøget er af det onde,
fordi det ikke er vidtgående nok, men glemmer at der ikke er andre alternati
ver til bekendtgørelsen end de styrelsesregler, der gælder for andre skoler.
Det er ikke gået op for denne gruppe, at den kommitterede ikke "bare"
kan gå uden om bekendtgørelsen. Det er ikke muligt for koordinationsudvalget
eller den kommitterede at flytte deres ansvar (eksamensret, forsømmelser,
ansættelser) over til skoleforsamlingen.
Når disse ønsker ikke bliver opfyldt er kravet straks at forsøget skal
nedlægges. Ud fra disse tanker obstruerede denne gruppe skoleforsamlingens
arbejde omkring juletid for at boykotte forsøget. Det bliver konstant påstået
at man ikke får lov til at beslutte noget, der har betydning for lærere og elever.
Det er vanskeligt at få konkrete eksempler på, hvor der er sagt nej, et par
eksempler er a) skolens nøgle til alle elever, b) elever skulle selv føre for
sømmelseslisterne.
Det er ikke et spørgsmål om den kommitterede tør overlade sit ansvar
til skoleforsamlingen, men om at gennemføre tingene inden for rammerne af
bekendtgørelsen. Hvis forsøget skal have nogen mening, skal kunne generali
seres, må vi være revisionister og undlade at gøre Avedøre Statsskole til en
mis sions skole.
Gennem det sidste 3/4 skoleår har det været prøvet at få skolen til at
diskutere forsøg indenfor bekendtgørelsen d.v. s. diskutere styring af skole
forsamling, udvalg o. s.v. Men dette arbejde er konstant blevet syltet, og nu
er det udsat til næste skoleår.
Man har set sig blind på den kommitteredes stilling og diskuterer denne
(f. eks. skal vi have en jurist som administrator og skal lærerfraktionen have
det pædagogiske ansvar?) i stedet for at arbejde konstruktivt med de fordele
skoleforsamlingen har, således at alle kan se nytten og styrken af dette organ.
På trods af mange diskussioner om kompetance, udvalg m. m. , er en
række problemer/opgaver dog blevet løst af de forskellige organer. Her er et
katalog over en række problemer/opgaver.
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1) Principper for ansættelse af rengøringspersonale
Her er man blevet enige om, at skolens elever skal have fortrinsret til disse
jobs. Da det kræver 3 timers morgenarbejde hver dag, finder mange, at det
ville være rimeligt at 2 elever delte et sådant arbejde, f. eks. ved at skifte de
forskellige dage. Dette er blevet godkendt af skoleforsamlingen.
Denne deling af rengøringsarbejdet gjorde at skolens konsulenter i ren
gøringsspørgsmål følte, at rengøringsniveauet var så stærkt dalende, at de
ikke kunne tage ansvaret. Dette fald i rengøringskvaliteten skyldtes, at den
dårligste i parret fastlægger niveauet, og fordi personalesituationen let bliver
uoverskuelig p. g. a. bytninger, glemsomhed og misforståelser. Desuden viste
det sig, at nogle elever ikke kunne honorere kravet om stabilt fremmøde, hvil
ket medførte hyppige afløsningsarbejder med et fald i rengøringskvaliteten til
følge.
Skoleforsamlingens og koordinationsudvalgets arbejde med rengørings
funktionen er præget af hensyn til eleverne, der skal have mulighed for øko
nomisk støtte. Man beskæftiger sig ikke med selve rengøringens metodik, kva
litet, planlægning etc.
At koordinationsudvalget tager vidtgående sociale hensyn overfor de an
satte elever fremgår af, at man har undladt at afskedige på trods af 20 % for
sømmelser. Ansættelser bliver udsat uge efter uge for at finde elever, der vil
påtage sig jobbet, man tænker ikke på, at der er arbejdsløshed i samfundet
uden for skolen.
Det er min opfattelse, at rengøringsplanlægningen, definition af arbejds
områder, styring, rådgivning og instruktion af personale altsammen bør udar
bejdes af konsulenter, da de er de eneste med forstand på industriel rengøring.
På langt sigt må det afgøres, hvem der er ansvarlig for statens bygninger;
med den personalepolitik (elevernes sociale status frem for arbejdsmæssig ind
sigt) koordinationsudvalget følger, varetager det kun elevernes ønsker. Dette
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kan belyses ved, at man ansætter ukvalificeret pedelvikarer i sommerferien i
stedet for én, der har prøvet det 2 gange før; vedkommende var desværre ikke
elev. Koordinationsudvalget glemmer, at det skal varetage statens tarv, da
det har samme forpligtelser som andre rektorer.
2) Principper for ansættelse af studielektor
Generelt må det siges, at diskussion og fastlæggelse af principper i et organ
som skoleforsamlingen er en svær (mildt sagt) opgave. Da skoleforsamlingen
skulle diskutere dette punkt blev der nedsat et udvalg bestående af 3 lærere og
1 elev, til udarbejdelse af et forslag til principper. Der var i alt 6 ansøgere,
3 fra skolen og 3 udefra.
Udvalgets forslag pegede helt præcist på én af ansøgerne fra skolen og
nu blev skoleforsamlingen vidne til hvorledes det direkte demokrati kunne fun
gere med manipulation for at ændre et tilsyneladende uskyldigt forslag. I de
batten blev det klart at to lærergrupper stod overfor hinanden med hver deres
kandidat, til dette manipulerende møde så eleverne til med undrende øjne.
Princippet blev "en lærer ansat ved skolen skulle foretrækkes".

3) Principper for læreransættelse
Her har man genvedtaget det princip at ansætte:
1) fuldtuddannede cand, mag'er, cand. scient'er med pædagogikum.
2) lærere, der har undervist på skolen før, skal foretrækkes.
3) der må ikke ansættes lærere, der kan komme til at genere allerede ansatte.
Dette sidste medfører bl. a. at der ikke må ansættes folk med mere an
ciennitet end dem der allerede er ansat med de pågældende fag. Dermed har
Avedøre Statsskoles skoleforsamling bidraget med en ulykkelig konsekvens ved
de manglende stillinger i gymnasieskolen, nemlig stavnsbinding af ældre kolle
gaer på andre skoler.

4) Principper for skemalægning
Problemet omkring skema blev diskuteret fordi mange ønskede at skolen en
enkelt dag skulle lukke for undervisning kl. 14. oo. Det har været svært at for
klare, at 30 skematimer i gymnasiet, 2 hultimer til skoleforsamlingsmøder
og udvalgsmøder samt HF-tilvalg gør et sådant ønske umuligt. Så princippet
er efter 2 skolemøder blevet et "bør slutte så tidligt som muligt! "
5) Forsøgsundervisning
I de første år har der ikke været gennemført undervisningsforsøg på Avedøre
Statsskole, dette skyldes mange ting - unge lærere der endnu ikke har dimit
teret har ikke det fornødne pædagogiske overskud, endvidere har lærerne og
så haft deres besvær med ledelsesforsøget, og sidst men ikke mindst har op
bygningen af skolens bibliotek og samlinger krævet sin indsats og meget ar
bejde.
Mange på skolen mener at en adskillelse af det pædagogiske forsøg i
Herlev og ledelsesforsøget er forkert, at det væsentlige er pædagogiske for
søg. Derfor nedsatte skoleforsamlingen umiddelbart før jul et udvalg, der i
juleferien skulle udarbejde forslag til ansøgninger om forsøgsundervisning.
Dette arbejde blev godkendt af skoleforsamlingen lige efter juleferien og
skolen har fået tilladelse til et integrationsforsøg i HF mellem fagene "dansk,
historie og samfundsfag" samt et forsøg med at ændre timetal mellem l.g og
2. g i fransk.
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I denne sammenhæng har skoleforsamlingen overladt hele arbejdet og ini
tiativet til et udvalg, der har udarbejdet forslag evt. vedtagelse i skoleforsam
lingen.
Dette er et arbejdsmønster, der har smittet af på andre områder, idet
såvel introduktionsugen som fællestimearrangementer helt er overladt til ud
valg.
Årsprøver-repetition
Da sidste års repetition i store træk mislykkedes p. g. a. for mange elevfor
sømmelser, stillede lærergruppen i år forslag om mundtlige årsprøver i en
række fag. Dette blev øjeblikkeligt nedstemt i skoleforsamlingen og man ved
tog som sidste år, at klasserne skulle afgøre hvilke fag de ville beskæftige sig
med fra den 19. maj til 17. juni. Der er blevet tale om repetition samt et en
kelt projektarbejde om erhvervsorientering-erhvervspraktik.

Principper for administrative job blev aktuelt, da der skulle ansættes en ny
administrativ inspektør. Efter en lang debat blev der flertal i skoleforsamlin
gen for at disse lønmæssige "ben" skulle for så vidt muligt fordeles på så man
ge som muligt. Altså ingen skulle kunne søge, hvis de havde et honorar/reduktions-job i forvejen, uden at man frasagde sig det, man havde. Man må håbe,
at der er interesserede nok til alle disse "små-job".
Lærerværelse
Hidtil har det været sådan på skolen, at princippet om fællesarbejdsplads fællesfaciliteter har været fulgt. Efter sommerferien følte en række lærere så
vel nyansatte som andre, at der var et behov for et fælles sted, hvor man vid
ste, at det var muligt at træffe kollegaer f. eks. i spisefrikvarteret.
Flere prøvede at spise sammen i samlingsområdet, men det var praktisk
umuligt, da man kun kunne sidde sammen 6 og 6.
Efter flere diskussioner i lærerfraktionen om disse "separatistiske" til
bøjeligheder blev det vedtaget at spørge skoleforsamlingen om tilladelse til at
etablere et lærersamlingsområde (ikke nødvendigvis et lærerværelse). Dette
blev nedstemt i skoleforsamlingen. Lærerne måtte tage til takke med et stort
rundt bord i det fælles samlingsområde. Da denne løsning ikke altid giver den
fornødne fred til samtale, fælles planlægning, faglige drøftelser samles lærer
ne i mindre spredte grupper på f. eks. studievejlederkontor og lærerpræpara
tion i fysik.
Denne ting gør at lærerfraktionen har vanskeligheder med at etablere en
fællesholdning, et fælles udgangspunkt for diskussioner om pædagogiske pro
blemer.

Ændring af forretningsordenen for skoleforsamlingen
I koordinationsudvalget diskuterede man i efteråret hvorledes man kunne styr
ke skoleforsamlingens arbejde.
For at gøre dette blev der udarbejdet ændringsforslag til forretningsor
denen, således at det udvalg der sørgede for dirigent, referat og dagsordenen
til møderne fik rollen som et forretningsudvalg, der havde mulighed for at hen
vise spørgsmål direkte til udvalg, selv klare detaljer uden et møde i skolefor
samlingen og, måske vigtigst, følge ting op, der var henvist til/syltet i et ud
valg.
Dette ændringsforslag blev sendt til diskussion i klasserne, der kom med
nogle ændringer, der blev indarbejdet i forslaget.
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Ved afstemningen i skoleforsamlingen blev alle ændringer forkastet og
for at gøre det helt parodisk forkastede man også den gamle forretningsorden.
Dermed var alt kaos. Skoleforsamlingen kunne nu kun indkaldes af mindst 20
medlemmer, koordinationsudvalget eller den kommitterede, på denne måde
kom koordinationsudvalget til at spille rollen som forretningsudvalg i en kort
periode.
Det var i denne periode uden forretningsorden at en gruppe 3.g'er prø
vede at overbevise skoleforsamlingen om forsøgets/bekendtgørelsens umulig
hed. Formanden for koordinationsudvalget trådte tilbage, en ny blev valgt med
59 stemmer for mens 109 undlod at stemme.
Det var tider med sved på panden, indtil der sidst i januar 1976 blev ved
taget en ny forretningsorden med en styrkelse af dagsordensudvalget, der fik
nogle kontrollerende og administrative beføjelser. Efter disse hektiske måne
der blev fremmødet til skoleforsamlingen i februar/marts mindre og mindre
helt ned til 30-35 mennesker, der bl. a. beskæftigede sig med anskaffelse af
flere cykelstativer, 100 aflåselige elevskabe, en sodavandsautomat (og hvor
den skulle placeres).
På skoleforsamlingsmødet den 1. april 1976 var der ca. 120 mennesker
til at vælge formand for koordinationsudvalget. Ingen elev ville opstille, så
kandidaterne var en skolesekretær og en lærer.
Læreren blev valgt til formand for udvalget.
Den styrkelse skoleforsamlingen skulle få gennem sin nye forretnings
orden er desværre ikke slået igennem, da dagsordensudvalget ikke har funge
ret helt så godt. Det bliver nødvendigt for dette udvalg at lave et beslutnings
katalog, så ikke alle sager skal tages op igen i skoleforsamlingen hver gang
de dukker op. Der må udarbejdes lister over medlemmerne i diverse udvalg,
ellers får skoleforsamlingen ikke den nødvendige kontrol med udvalgsarbejdet.
Skolen må forlange at mødeindkaldelser, referater og aflysning af møder brin
ges i en sådan orden at dagsordensudvalget på skoleforsamlingens vegne kan
styre disse ting.
Som det fremgår andet steds i årsskriftet er det et stort problem for
eleverne at deltage i faggrupperne. I det sidste budgetudvalgsmøde var der kun
lærere med. Mange elever synes derfor at de ingen indflydelse har, de glem
mer dog at skoleforsamlingen kan beslutte at i budgetudvalget må der kun sid
de elever. Med en sådan beslutning, vil eleverne sætte sig på den centrale for
deling af pengene til lærermidler og dermed få den indflydelse som de ikke kan
få gennem faggrupperne.
Siden sidst er det lykkedes at skabe et kommunikations- og et informa
tionssystem således, at alle på skolen har mulighed for at få indblik i de sager
der kommer og går.
Men den egocentrerede holdning er ikke overvundet, dette kan man håbe
sker, når den 1. årgangs elever, de første studenter, med deres frustrationer
over, at bekendtgørelsen ikke blev således, at den gik ud over den borgerlige
stats rammer, har forladt skolen.
Der er grund til at tro, at de nuværende elever i 1. og 2. g samt 1. HF
har set det formålsløse i at "bekæmpe"/"afsløre" statens undertrykker funk
tion ved at bekæmpe bekendtgørelsen om ledelsesforsøget. Det er disse elever,
der med deres arbejde i skoleforsamling og udvalg har båret forsøget gennem
stormene det sidste halve år.
Ole Thorup
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6. RAPPORT OM KU's AKTIVITETER 6/10-75 TIL 1/4-76
Ved valget til KU den 6/10-75 valgtes: Lars, Lis og Ellen fra lærerfraktionen,
Bo, Peter og Henning fra elevgraktionen og Bent fra TAP. John (2y) blev valgt
som formand af skoleforsamlingen.
I december 1975 stillede John sit mandat til rådighed med den begrundel
se at han ikke mente at have skoleforsamlingens opbakning. I stedet valgtes
Hanne (1 p) som formand for KU.
I januar fratrådte Henning KU p. gr. af udmeldelse og Mads (1 y) blev
valgt i stedet.
Det nyvalgte KU indførte en turnusordning, hvor medlemmerne på skift
skulle være til rådighed for henvendelser. Denne ordning blev opgivet p. gr. af
manglende interesse.
.Med hensyn til de i bekendtgørelsen fastlagte områder for KU, nemlig
ansættelser og afskedigelser af personale, har KU udrettet følgende:
KU har ansat barselsvikarer i fransk, biologi samt historie, timelærere
i fransk, russisk, fysik og gymnastik samt to administrative inspektorer. Ved
den sidste ansættelse blev følgende princip foreslået af KU og vedtaget af sko
leforsamlingen: 1) fast ansatte lærere skal foretrækkes af hensyn til kontinui
teten, 2) den ansatte bør ikke have andre honorarlønnede hverv eller være stu
dielektor.
Desuden har KU taget en tidligere administrativ inspektors afskedsbegæ
ring til efterretning samt afskediget to rengøringsfolk p. gr. af forsømmelig
hed. De pågældende var af rengøringsgruppen indstillet til afskedigelse.
Det blev i periodens løb praksis at KU selv foretager det praktiske m.h.t.
ansættelser af nyt personale, ligesom ansøgninger om tjenestefrihed også er
gået igennem KU.
KU har haft en række diskussioner, bl. a. med deltagelse af GullbergHansen fra direktoratet, vedrørende arkivering af personsager fra tidligere
KU'er. Efter en af vore sjældne afstemninger blev resultatet at KU-medlemmer har fuld adgang til indsigt i alle tidligere sager, i overensstemmelse med
de gældende regler (tavshedspligt). I den forbindelse har KU erhvervet sig et
aflåseligt skab hvortil kun KU-medlemmer har adgang. Til gengæld er KU-kokalet nu tilgængeligt for alle.
Desuden har KU udarbejdet og fremsat et forslag om en ny forretnings
orden for skoleforsamlingen. Dette forslag indeholdt en række betydelige æn
dringer, især en styrkelse af dagsordensudvalgets kompetence. På et skole
møde den 2. december blev dette og alle andre ændringsforslag forkastet af
skoleforsamlingen, der samtidig benyttede lejligheden til at forkaste den eksi
sterende forretningsorden.
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Hermed havde skoleforsamlingen spillet en betydelig magt i hænderne på
KU (uden at have dette til hensigt), idet KU nu måtte optræde som forretnings
udvalg for skoleforsamlingen. Det indebar at KU indkaldte til skolemøder for
at få de mest presserende sager afviklet, som fx ansøgninger om forsøgsun
dervisning. I slutningen af januar 1976 vedtog skoleforsamlingen en ny forret
ningsorden, der på de fleste punkter lignede KU's tidligere forslag, og KU
kunne derefter overdrage denne del af sin kompetence til det nyvalgte dagsor
densudvalg.
I slutningen af januar 19 76 vedtog KU en forretningsorden for sit arbejde.
Denne forretningsorden var en formalisering af den hidtidige praksis.
KU har i perioden gjort flittig brug af sin ret til at indkalde den kommit
terede for at få informationer. Eksempelvis kan nævnes informationer og dis
kussioner om lønnet medhjælp på skolen. Aftalen er herefter at KU orienteres
om medhjælp der benyttes til småjobs, og inddrages i ansættelse af pedelvika
rer og besættelse af timelønnede jobs af længere varighed.

for KU/Lars

KU1 s årsrapport
Perioden 1. april - 1. oktober 1975

Det KU, der valgtes 1. april, var sammensat således:
Formand: Gitte l.q
TAP-repr. : Bendt Johansen
elevrepræsentanter: Michael, Ole l.q, Keld 1. p
lærerrepræsentanter: Henrik BJ, Nanna, Marianne.
Udvalget foretog en række indstillinger til direktoratet vedrørende lærer
ansættelser. Da Ole over for KU meddelte, at han ville gøre indsigelse mod en
af indstillingerne i direktoratet, trak det samlede KU sig tilbage i protest.
Desværre er referaterne omkring dette KU's sidste møde sporløst for
svundet !
Efter langvarig debat valgtes et nyt KU:
Formand: Jesper 3. z
TAP: Bendt J.
elever: Henrik W 3. , Marianne 3. , Leif 3.
lærere: Hanne W, Henrik BJ, Ellen.
Dette KU's vigtigste opgave blev at foretage de resterende indstillinger
af lærere og ansætte en række vikarer (her fulgtes princippet at foretrække
lærere, der allerede var på skolen). Desuden ansattes en studievejleder, en
skemalægger og en bibliotekar; til ingen af disse honorarlønnede jobs indkom
mere end én ansøgning!
Endelig foretog vi indstilling af studielektor til direktoratet. Omkring
denne sag opstod en del debat, da KU først på et sent tidspunkt blev klar over,
at det skulle foretage indstilling. Herved skete det uheldige, at ansøgernes
navne var kendt af KU (og en del lærere), hvorfor det blev vanskeligt at fast
lægge principper, som ikke pegede mod en bestemt kandidat. Skoleforsamlin
gen vedtog derfor kun det princip, at en lærer fra skolen skulle foretrækkes
(for at undgå afskedigelser blandt allerede ansatte).
Et problem, der optog meget af KU's tid var rengøringsarbejdet på sko
len. Skoleforsamlingen vedtog, at elever over 18 år skulle have fortrinsret til
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nye stillinger, og at der kun kunne ansættes folk i hele og halve stillinger.
Efter oplæg fra KU vedtog skoleforsamlingen desuden principper for påtale,
afskedigelse og ansættelse af rengøringspersonale, der medførte, at rengø
ringsgruppen foretager indstillinger til KU vedrørende ansættelse, varsling
og afskedigelse. KU har herefter i alle tilfælde fulgt rengøringsgruppens ind
stillinger. I sommerferiens slutning ansatte Ole en rengøringsdame udefra
uden om KU; dette blev påtalt såvel af KU som af skoleforsamlingen, men der
efter godkendtes den ansættelse, der havde fundet sted.
Ud over ansættelses- og afskedigelsessager har KU behandlet ansøgnin
ger om frihed til kursusdeltagelse fra ansatte. Endvidere har vi fået tid til at
gå med interne praktiske problemer omkring ajourføring af regelsamling (den
ne er nu pålagt formanden! ) og erhvervelse af aflåseligt lokale med telefon.
Den nuværende postordning er indført efter forslag fra KU.
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RAPPORTER FRA FORSKELLIGE UDVALG OG GRUPPER
7. Om at være DU-medlem

Jeg har i foråret 1976 været medlem af Dagsordensudvalget. På forhånd havde
jeg stillet visse forventninger til arbejdet, men blev hurtigt skuffet over en
ganske enorm mangel på energi og aktivitet blandt elever og lærere. Desuden
har selve arbejdet i udvalget været en byrde på grund af en manglende aktivi
tet blandt nogle af udvalgets medlemmer.
Dette lyder "pænere" end det er ment. Kun tre af udvalgets seks med
lemmer deltog i møderne, - disse tre hvoraf jeg var den ene havde ganske
travlt hver tirsdag i kantinen med at ordne de forskellige sager som er nød
vendige for skolemødets korrekte afholdelse.
Det forrige DU fungerede vistnok ret godt, og vores intentioner om også
at fungere godt forsvandt i takt med færre og færre medlemmer til DU-møderne og færre og færre mennesker til skoleforsamlingen. Jeg synes ikke at de
emner som blev behandlet på møderne i foråret var mindre vigtige og mindre
betydningsfulde end de der har været for; men interessen for møderne var
ganske lille og fremmødet småt, dvs. ca. 50 mennesker og ofte færre. Man
kan så diskutere om det er rimeligt at så få mennesker træffer beslutninger
om fx forsømmelsespolitik for resten af skolen. Efter min mening er det ri
meligt at de mennesker som "gider" møde op på møderne, har ret til at træffe
beslutninger for resten. Dette sidste punkt har jeg nævnt på grund af at nogle
mennesker på skoleforsamlingen har bemærket om visse beslutninger, at man
måske skulle udskyde sagerne eller behandle dem på en anden måde, så flere
deltog i beslutningsprocesserne. Det er måske mere demokratisk korrekt,
men folk har faktisk chancen på skoleforsamlingen.
Generelt kan jeg sige at vi (dvs. Hanne W. , Mads 2 x og jeg selv) har
været ganske skuffede over det at være i DU. Det gælder fremmødet til skole
forsamlingen, det gælder aktiviteten i DU og det gælder den arbejdsbyrde vi
på grund af det førnævnte punkt har været udsat for. Jeg kan kun opfordre folk
til at være mere aktive og til at melde sig til arbejdet i bl. a. DU. Hvis fem
andre ønsker at gøre en indsats og deltage aktivt i det arbejde, som hvis det
fordeles på seks, er minimalt og ganske interessant, vil jeg gerne selv fort
sætte, men det bliver på helt andre betingelser end i foråret 1976.
I øvrigt vil jeg takke Hanne og Mads for den energi de har udfoldet og det
humør hvormed de har taget problemerne og den øgede arbejdsbyrde. De andre
medlemmer, hvoraf jeg knap kender én af dem, vil jeg forbigå i tavshed.
Ole Andersen 1q
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8. Biblioteksudvalget
BU blev nedsat i december 19 75 med det formål at foretage indkøb af bøger af
tværfaglig interesse og sørge for indretning af biblioteket. I første omgang kom
udvalget til at bestå af 2 lærere (Lene, Ellen) og kun én elev (Bent 1 p). Vi ved
tog indkøb på grundlag af en eksisterende fællesliste og diverse indforskrevne
bogkataloger. Et hovedprincip var at der ikke købtes bøger som enkeltfag øn
skede at købe, og derfor er kun særlig aktuelle bøger og opslagsværker at fin
de såvel i enkeltfags hjælperum som på biblioteket. De indkøbte bøger behand
ler bl. a. pædagogik, samfundsforhold, (fx minoritetsgrupper, arbejdsløshed,
kriminalitet), filosofi og idéhistorie, kunsthistorie, kønsroller.
Efter skoleforsamlingens accept opstilledes bøgerne på danskbiblioteket.
Da udvalgets elev-medlem meldte fra opfordrede vi på skoleforsamlings
mødet i februar 1976 interesserede til at melde sig. Udvalget blev herved sup
pleret med Dorte og Lotte 1 y og Lars 2 p. Vi har herefter holdt enkelte frikvar
tersmøder, der bl. a. har resulteret i opsætning af forslagskasse, indkøb af
bøger på forslag fra kassen og fra udvalget selv og opstilling af skillestøtter
med tekster til markering af hvor bøgerne om de enkelte emner er at finde.
Desuden har vi ønsket opslagstavler og fjernelse af den store tavle, men disse
ting er ikke bevilget af de højere instanser endnu.
De fleste bøger er nu indkøbt, sat på plads og katalogiseret (kort skrives
af lønnet medhjælp. Susan 2 a). Mange bøger lånes ud, men desværre husker
ikke alle at skrive kort! Hvis ikke selvbetjeningssystemet fungerer, så man
ved hvem der har hvilke bøger, og uden påfaldende svind, bliver det nødvendigt
at overveje en anden form (låset dør - kun lån gennem lærere! ).

Biblioteksudvalget
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9. Årsberetning fra Kantineudvalget

Som medlem af Kantineudvalget og som elev på skolen, nærmere bestemt 1 q,
kunne jeg godt tænke mig at sige noget om kantinen og kantineudvalget.
Da vi startede på skolen i 1974 var kantinen åben i frikvartererne fra
10-14. Kantinen blev ledet af en lille gruppe.
Før har kantinen været styret klassevis 1 måned ad gangen. Det har væ
ret meget forstyrrende, både fordi nogle som ikke var interesseret i kantinen
var tvunget til at stå der og fordi det meget ofte kom til at forstyrre undervis
ningen i flere dage ad gangen. Følgelig kunne elever der havde fritimer, heller
ikke have glæde af kantinen i disse timer. Salget gik faktisk kun på sodavand
og mælk og gav derfor ikke et stort overskud.
Efter at vi i oktober 1975 fik ansat Putte som kantinedame blev der lavet
meget om. Først fik vi kaffe og te, senere kom der ostemadder og smørrebrød,
men også slik og frugt.
Der blev oprettet et nyt og fast kantineudvalg bestående af 20 medlemmer
(nu 22 da der er 2 der ordner regnskabet). Vi har så en turnusordning således
at vi står der 2 og 2 il dag hver 14. dag. Det fungerer meget fint. Omsætnin
gen er blevet meget større end før, ca. 1000 kr. hver dag, og følgelig også
overskuddet.
Kantineudvalget er et af de få udvalg der har fungeret rigtig godt og uden
indblanding fra nogen side.
1 q

10. En petit avis' trængsler

Enhver der bare på et eller andet tidspunkt i år (75/76) har læst et nummer af
Petit Journalen, er sandsynligvis også stødt på en række beklagelser der var
underskrevet "Redaktionen".
Denne redaktion har i år bestået af 1-4 medlemmer, for det meste ét
medlem. Dette har betydet at ideerne har været få og udførelsen af dem har
givet et urimeligt arbejdspres. Det skal ikke nægtes at jeg/vi har fået nogle
gode forslag, men når ét eller to mennesker skal få ideer, udføre dem, trykke
og samle bladet, hele tiden spørge folk om de ikke har nogle ideer eller noget
stof, og hvis der er nogen der har - så skubbe til dem i de næste 2-3 uger osv.
osv. - er det svært at se hvordan man skal få tid og energi til "ekstraarbejde".
Vi har da også brugt nogle af ideerne, men vi må udsætte eller smide andre
væk.
De sidste 3-4 måneder af 75/76 blev numrene færre og indeholdt mindre.
Redaktionen lod nemlig kun Petit Journalen udkomme når der var stof nok.
Taktikken var "lad det sejle sin egen sø" og bare sørg for med nogenlunde ri
melige mellemrum at sende Petit Journalen. Hvorfor sank mængden af stof?
Jeg tror at folk undervurderer Petil Journalens betydning som det kommunika
tionsorgan, som det er/kan være. Måske bliver arbejdet med at nedfælde sine
meninger og meddelelser gennem en skrivemaskine for stort.
Endvidere svigtede mange udvalg groft og undlod at tage referater af
møderne, selv om det står i forretningsordenen at de skal sætte en kopi i Pe
tit Journalen. Der mangler referater fra så vigtige møder som budgetudvalgs
møderne. Folk er ligeglade med forretningsordenen, og de kan ikke blive
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"straffet" på nogen måde, - det er ligesom der mangler nogle "straffemidler".
Jeg synes også godt at faggrupperne engang imellem kunne have et referat i bare en gang hver anden måned. Nogle faggrupper var flinke til at tage refera
ter, og de skal ha' tak, men hvis der blev taget referater ved alle møderne
ville den almindelige elev have et meget bedre overblik. Da Petit Journalen
kørte godt i starten af året, snakkede jeg også med nogle 2. års elever der
mente at de havde et bedre overblik over hvad der skete p. gr. af Petit-Jour
nalen.
Jeg håber at der til næste år vil komme en større redaktion, for spørgs
målet er om man kan kalde 1-2 personer en redaktion. Årets resultat blev 15
numre, - 10 før jul, 5 efter. En tak til Geo-Jørgen fordi han hjalp os i gang.
Med overoptimistiske forhåbninger
Bo la

11. Kort om musikfaggruppen
Musikfaggruppen har i år vel nok gjort sig mest bemærket som festarrangør.
Men den er bestemt mere og andet end det.
Vi har holdt møder 2 gange om ugen i spisefrikvartererne, og hvordan
har det så virket? Selv om møderne ikke er længere end 30 minutter, så har
de dog skabt en lille fast klike af interesserede, mellem 5-12 stykker, som
har haft en forholdsvis god kontakt med hinanden p. gr. af de ugentlige møder.
Det er til at anbefale. Det virker.
Hvad fik musikgruppen så lavet i år foruden de 5 fester? Der er blevet
indkøbt instrumenter og anlæg, plader og noder. Desværre virker nøgleord
ningen til musiklokalet ikke for øjeblikket, så der er ikke rigtig nogen der bru
ger anlægget, men det kan forhåbentlig komme i orden. Endvidere er pladerne
og noderne ved at blive registreret. Det er et temmelig stort arbejde, fordi
der er så få personer og de ikke lønnes. Udlånet af plader er stoppet, men pla
derne kommer og forsvinder alligevel til stadighed? ? Det skal der også findes
en ordning på i det nye år. Pick-upperne er også forsvundet ind imellem - me
get irriterende. Resultatet af alle de forsvundne ting bliver/er at det bliver
mere indviklet for alle at benytte musiklokalerne og materialerne, fordi det
er nødvendigt at have kontrol med det hele. Irriterende - men nødvendigt, hvis
undervisningen skal fortsætte de næste år.
På musikgruppens vegne

Bo la/Anne-Lise

12, Arbejdet i historiefaggruppen 1975/76

Indkøb af bøger på rektorbevilling (R) og konto 52 har været store arbejdsopga
ver for gruppen. Ved skoleårets start manglede der at blive købt bøger på R
for ca. 15. 000 kr. og på konto 52 for ca. 55. 000 kr.
Under arbejdet med R blev der foretaget visse ændringer: Bøgerne be
regnet til samfundskundskab blev ikke bestilt, da vi her mente at kunne trække
på bøgerne indkøbt på samfundsfags R. Det viste sig endvidere umuligt at skaf
fe en stor del af de bøger, der skulle indkøbes antikvarisk. Dette gav gruppen
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mulighed for at supplere R med bøger udkommet efter R's udfærdigelse eller
med bøger, som man havde følt behov for i den forløbne tids undervisnings
praksis. Disse suppleringer fulgte dog det hovedprincip, der formuleres i for
ordet til R: "at få et bibliotek, der i så stor udstrækning som muligt kan an
vendes af eleverne".
Konto 52 indkøbene gav anledning til diskussioner om forskellige mate
rialers kvalitet og bekendtgørelsernes krav til undervisningen. Et hovedmål
var at tilvejebringe et tilstrækkeligt antal klassesæt af grundbøger til afgangs
klasserne for tiden efter ca. 1918. Indkøb af kildehefter fulgte m. h. t. emne
variationer og kronologi i hovedsagen de retningslinjer, bekendtgørelserne for
HF og gymnasiet afstikker.
Ved skoleårets start var den mest presserende opgave at få opstillet og
katalogiseret de allerede indkomne stakke af bøger på R. I efterårsferien ar
bejdede både lærere og elever med at tape, stemple, systematisere efter de
cimalklasser, skrive kartotekskort og opstille bøgerne, således at alle nu har
mulighed for at hjemlåne historiebøgerne.
Om elevindflydelsen i gruppen giver nogle elever følgende bedømmelse:
"Eleverne er i flertal i historiefaggruppen. Derved skulle vi have mulighed for
en reel medindflydelse. Men eleverne har det handicap, at lærerne har en be
tydelig større viden om, hvilke historiebøger der findes, og desuden får de
tilsendt anmeldelser og lign, materialer om nye bøger og tidsskrifter. Men
det har alligevel betydning, at eleverne er til stede, fordi købene bliver grundigere overvejet, da lærerne er nødt til at argumentere over for os. "

Lotte, Susanne, Lene, Jørgen H.

13. Etablering af russisk

Første hold på AS startede i januar 1976 på HF. Forinden havde skoleforsam
lingen også besluttet at tilbyde det følgende års gymnasieelever russisk. Som
et led i opstarten af faget var det naturligt at gå i gang med at udarbejde et
forslag til håndbibliotek. Arbejdet hermed accellererede, da det blev stillet i
udsigt, at der måske allerede i finansåret 1975/76 ville være midler til indkøb
af bøgerne. Resultatet blev indkøb for ca. 5. 000 kr. af kort og bøger.
Følgende retningslinjer har ligget til grund for valget af bøger:

1) at give eleverne mulighed for at orientere sig i vigtige litterære, historiske
og samfundsmæssige problemstillinger,
2) at give eleverne mulighed for at finde svar på sproglige problemer ud over
det egentlige grundbogsstof,
3) at kunne give et varieret og sprogligt passende tilbud til elever, der måtte
ønske at læse russisk ud over det daglige stof,
4) at give læreren mulighed for en første orientering i spørgsmål, der måtte
dukke op i undervisningen, og i spørgsmål vedrørende valg af egnede, be
arbejdede tekster i undervisningen.

Et par områder mangler endnu at blive dækket ind. Det drejer sig om
indkøb af plader, samt indkøb af eksemplarer af vigtige lærebogssæt på mar
kedet.
Eleverne har ikke været inddraget i arbejdet endnu. Men de er da blevet
orienteret i hovedtræk om arbejdsgangen.
J r en H
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14. Faggruppen for legemsøvelser/idræt
Det forløbne skoleår har været det år, hvori rektorbevillingen skulle færdigudfyldes, og dette har naturligvis præget faggruppens arbejde, der stort set
har bestået i optælling af undervisningsmaterialer o. 1., samt beregning og ind
køb af de kommende ønsker og behov.
Resultatet er blevet, at vi er nået op på et udmærket facilitetsniveau,
hvad angår indendørsdisciplinerne, bl. a. kan nævnes, at vi nu har 3 bordten
nisborde og 3 trampoliner, som eleverne i årets løb har haft megen fornøjelse
af såvel i som uden for timerne.
Hvad udendørsfaciliteterne angår, står det derimod sløjt til - praktisk
talt intet er tilfredsstillende, hvilket faggruppen da også med opbakning fra
såvel fagets fagkonsulent som skoleforsamlingen har forsøgt at overbevise di
rektoratet om, men foreløbig desværre uden resultat, til trods for at faggrup
pen har fremlagt et detaljeret forslag til en relativ billig løsning på proble
merne.
Endelig kan nævnes, at faget i år også er blevet repræsenteret som teo
rifag, og også her er der - i kraft af et snævert samarbejde med biologi - ble
vet oparbejdet nogle udmærkede faciliteter, specielt hvad øvelsesudstyr angår.
Om samarbejdet i faggruppen (der i årets løb har bestået af 4 lærere og
op til 4 elever) kan siges, at alle har været overordentlig positive over for vel
forberedte forslag, når forslagsstilleren selv førte dem ud i livet!
Niels

15 ■ Om faggruppearbejdet i dansk

I skoleåret 75/76 har danskfaggruppen især arbejdet med at udvælge og indkøbe
bøger på rektorbevillingen. (D. v. s. etableringen af biblioteket).
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Desuden har den ud fra de allerede vedtagne principper indkøbt klasse
sæt for op imod 60. 000 kr.
Faggruppen har lidt under en beklagelig mangel på elevdeltagelse, og på
trods af PR-fremstød har eleverne ikke set sig i stand til at deltage.
Dette kan selvfølgelig skyldes det på grund af tidspresset enorme arbej
de; vi har holdt mange og mange, lange møder.
Det kan heller ikke udelukkes, at det store antal dansklærere (9), og det,
at bogudvælgelsen har medført en masse faglige diskussioner, har kvalt (! )
de spæde forsøg på elevdeltagelse.
- Og det kan vi jo lære af!

DANSKFAGGRUPPEN

16. Rapport fra franskfaggruppen
I det forløbne år har faggruppen fået afsluttet det ret store arbejde med indkøb
af rektorbevillingen, således at skolen nu er i besiddelse af både gode hånd
bøger og en anselig pladesamling, to kassettebåndoptagere, et lysbilledappa
rat, en overhead-projecter og en grammofon. Vort udvalg af diverse håndbø
ger strækker sig lige fra store grammatikker og specialordbøger til en ordbog
over "les mots grossiers". Selv tegneserier er repræsenteret i flere udgaver
i vort hjælperum.
Indkøbt over kontor 52 har vi i øjeblikket et stort udbud af læsestof til
alle tre trin i undervisningen. For at gøre arbejdet med udvælgelsen af et en
kelt værk til en klasse mere overskueligt har faggruppen opstillet en slags ka
talog med en inddeling af de enkelte bøger efter sværhedsgrad og dermed også
efter klassetrin.
Endelig har faggruppen markeret sig med hensyn til forsøgsundervisning,
idet vi gennem skoleforsamlingen har søgt ministeriet om at ændre timetallet
for 1. g'ere fra 5 til 4 timer ugentligt, dog kun for matematikere. Denne tilla
delse har vi fået, således at alle matematikere, der starter sommeren -76 får
4 timer fransk i 1. g og 4 timer (mod før kun 3) i 2. g. De sproglige klasser
må af skematekniske årsager fortsætte som hidtil. Vi venter os en del af denne
nye fordeling, som skulle give større interesse fra elevside og forhåbentlig
dermed også bedre fagligt udbytte end den hidtidige ordning, der har givet ma
tematikerne hele 10 ugentlige sprogtimer det første år (engelsk/tysk+fransk).
Forsøget gælder for et forløb, dvs. tre år, og der afsluttes med en rapport
til ministeriet.
På faggruppens vegne
Anne-Grethe Gleisner

17. Engelskfaggruppen
Faggruppen har i år kun bestået af skolens 7 engelsklærere. På trods af "re
klame" i klasserne og offentliggørelse af møde indkaldelser og referater har
vi ikke formået at få eleverne til at deltage. Elevernes begrundelse har været,
at de manglede forudsætninger for at tage stilling til indkøb af bøger. Vores
modargument har været at eleverne godt kunne tage stilling til emner, temaer
og genrer, og at de kunne få materialet til gennemsyn før indkøbet.
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Arbejdet har bestået i at gøre rektorbevillingen og lærermiddelkontoen
færdig inden den 1.4. 76. Vores største problem har været at finde egnet ma
teriale til HF-fællesfag p. gr. a. den ofte store forskel mellem HF'ernes fag
lige niveau og deres modenhed. Det har været svært at finde frem til materi
ale, der på en gang rummer en relevant problematik og befinder sig på et til
gængeligt sprogligt niveau, især da vi ikke har fundet de eksisterende antolo
gier velegnede, da indholdet ikke formår at interessere eleverne. Vi har for
søgt os med andre genrer som science fiction og spændingslitteratur, samt
med nogle forkortede udgaver, men det er endnu for tidligt at udtale sig om
resultatet.
Faggruppens arbejde har derudover bestået i at abonnere på tidsskrifter
og aviser. Vi har besluttet at skifte hvert halve (hele) år for at få indblik i et
så bredt udsnit som muligt. I år har vi abonneret på The Observer og MS til næste år har vi bl. a. planer om at holde nogle tegneserier.
Ulla V. & Ann-Grete

