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ÅRHUS STATSGYMNASIUM og HF
1978



STUEPLAN



velkommen til

ÅRHUS STATSGYMNASIUM og HF



ÅRHUS STATSGYMNASIUM og HF

Meddelelser om skoleåret 1977/78 samt
Introduktion til skoleåret 1978/79

Træffetider:

Skolens adresse: Fenrisvej 33, 8210 Århus V
Telefoner: Kontor (06) 158955

Pedel (06) 158359
Lærerværelse (06) 158489
Elevtelefon (06) 156983

Rektor træffes alle skoledage
kl. 12,oo - 13,oo

Ringetider: time
1 8,oo - 8,45
2 8,55 - 9,4o
3 9,5o - 10,35
4 10,45 - 11,3o
5 12,oo - 12,45
6 12,55 - 13,4o
7 13,5o - 14,35
8 14,45 - 15,3o



UDDANNELSERNE

VELKOMST TIL DE NYE ELEVER/KURSISTER

På skolens vegne vil jeg gerne byde jer velkommen til jeres nye 
arbejdsplads: Århus Statsgymnasium og HF kursus. Fra skolens si
de kan vi tilbyde de faglige og praktiske rammer for jeres uddan
nelse. Det er mit håb, at vi alle i fællesskab kan tilpasse disse 
rammer og udfylde dem, så arbejdet kan foregå i en befordrende 
atmosfære. Dette hefte er fremkommet ved et samarbejde mellem læ
rere og elever. Vi håber, at I efter at have læst de forskellige 
afsnit har opnået en vis idé om denne skole, dens beboere og det 
arbejde, der finder sted her.
Såvel gymnasieafdelingen som HF afdelingens faglige opbygning 
hviler på forskellige ministerielle bekendtgørelser. For gymnasi
ets vedkommende især "bekendtgørelse om undervisning i gymnasiet 
og om fordringerne ved og eksamensopgivelserne til studentereksa
men" , nr. 322 af 16. juni 1971, og for HF's vedkommende især "be
kendtgørelse om højere forberedelseseksamen", nr. 229 af 24. ap
ril 1974. Disse bekendtgørelser udleveres sammen med enkelte andre 
centrale skrivelser til alle gymnasie- og HF elever.
I det følgende nogle få uddrag af de nævnte bekendtgørelser.
Det er fælles for gymnasiet og HF kursus, at undervisningen i de 
fleste fag afsluttes med eksamen, og at denne eksamen kan give.ad
gang til videregående uddannelser. Endvidere bygger begge afdelin
ger på en række fællesfag og til- eller fravalg af faggrupper og 
enkeltfag.

GYMNASIEAFDELINGEN

Ved indgangen til gymnasiet har I truffet valget mellem den sprog
lige og den matematiske linje. I har valgt et af sprogene fransk, 
russisk og spansk, og eleverne på den matematiske linje har valgt 
mellem engelsk og tysk.
Fra og med 2g kan der også på denne skole vælges mellem flere så
kaldte grene. De sproglige kan vælge den nysproglige, den samfunds
sproglige eller den musiksproglige gren, og matematikerne stilles 
over for valget mellem den matematisk-fysiske, den samfundsmatema
tiske, den naturfaglige og - under en forsøgsordning - den musik
matematiske gren.
Ligeledes fra 2g vælger eleverne mellem fagene musik og formning/ 
kunstforståelse. Desuden kan eleverne uden for skoletiden vælge 
faget keramik.
Alle disse valg skal være truffet senest 15. marts, og der gives 
forinden elever og forældre oplysninger om valgene og deres fag
lige konsekvenser.
Efter bekendtgørelse nr. 322 §25 tillægges I medindflydelse på un
dervisningens indhold og tilrettelæggelse. Hermed har I samtidig 
fået tillagt medansvar for det daglige arbejde, herunder at alle i 
klassen får et rimeligt udbytte af dette arbejde.






















































