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Viby Amtsgymnasium
Søndervangsalle 45,
8260 Viby J.

Telefoner:
Kontoret: (06) 14 64 66 - omstilling til rektor,
administrativ inspektor og studievejleder.
Pedellen: (06) 14 67 73.
Lærerværelset: (06) 14 18 71.
Rektor privat: (06) 14 76 12.
Skolens kontor er åbent kl. 9-15.

Rektor Jens Ahm
træffes bedst kl. 13.10-14, tirsdag dog kl. 14-15.
Rektors stedfortræder samt
administrativ inspektor:
Boginspektor:

Bibliotekar:
Studievejleder ved HF:
Lærerrådets formand:
Sekretærer:

Pedel:
Tekniker:

adjunkt Poul Hartvig
stud. mag. Finn Thastum
Jensen
adjunkt Poul Søgaard-Jensen
adjunkt Anders Bundgaard
adjunkt Svend Bøgh Hansen
fru Eva Nielsen (HF)
fru Gerda Pedersen
(gymnasiet)
fru Ellinor Krog (regnskab,
befordring)
Kay Jørgensen
Ole Klitgaard

Skolenævnet for Viby Amtsgymnasium:
Amtsrådsmedlem Chr. Robert Sørensen.
Form. f. Undervisnings- og kulturafdelingen.
Rudolf Jensen.
Amtsrådsmedlem Arne Trosborg.
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Fru Thea Iversen.
Kontorchef Bent Andersen (formand).
Adjunkt Svend Bøgh Hansen.
Gymnasieelev Peter Jacobsen.
HF-studerende Karen Margr. Aarhus.
Rektor Jens Ahm.

Ferier og fridage
Det nye skoleår begynder mandag d. 13. august. De nye l.gklasser og de nye HF-klasser møder kl. 11, de øvrige elever
kl. 9.
løvrigt har skoleåret følgende fridage, de nævnte dage med
regnet:
Mandag 15. oktober-fredag 19. oktober: efterårsferie.
Mandag 24. december-fredag 4. januar: juleferie.
1974:
Onsdag 28. marts: Dronning Ingrids fødselsdag.
Mandag 8. april—tirsdag 16. april: påskeferie.
Onsdag 5. juni: grundlovsdag.
Det nye skoleårs afslutning finder sted fredag den 21. juni
kl. 10.

Adresseforandring
Adresseforandring skal straks meddeles skolen skriftligt.

Oplysninger og gode råd
1. Knallerter og cykler parkeres på de anviste pladser, lige
som biler og motorcykler henvises til bil-parkeringspladsen.
2. Centralgarderoben benyttes som dagligt opbevaringssted
for tøj, bøger og andet undervisningsmateriale. Der adva
res på det kraftigste mod at efterlade penge eller værdi
genstande i rummene. Effekterne må ikke overnatte i cen
tralgarderoben.
3. Rygning er tilladt udendørs samt i samlingssalen. Under
arrangementer må der dog heller ikke ryges i samlingssa
len.
4. 1 undervisningstiden må der ikke drikkes øl på skolens om
råde.
5. Efter frokost rydder eleverne selv deres egne borde i sam
lingssalen for papir og flasker. Flasker og mælkekasser le
veres tilbage til udsalget.
6. De bøger, som skolen har stillet til elevernes rådighed, skal
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7.

8.

9.

10.

forsynes med omslag, og der skrives i hver enkelt bog navn,
klasse og år.
Håndbogssamlingen i samlingssalen kan frit benyttes i fri
kvarterer, mellemtimer og eventuel ventetid efter skoletid.
Bøgerne sættes på plads efter endt brug.
Alle elever såvel fra gymnasiet som fra HF har mødepligt.
Ved fraværelse p. gr. a. sygdom har man pligt til at afle
vere skriftlig dokumentation på de af skolen udfærdigede
blanketter.
Fritagelse for skolegang kan kun finde sted efter tilladelse
fra rektor. Undtagelse herfra er enkelte timer til nødven
digt besøg hos tandlæge eller speciallæge, hvor tilladelsen
kan gives af klasselæreren.
Hvis en elev bliver syg i løbet af skoledagen og ønsker at
gå hjem, henvender han/hun sig forinden til en lærer og
beder denne notere, at han/hun er gået hjem.

Regelsamlingen
1 december 1972 udkom undervisningsministeriets »regelsam
ling«. Den indeholder de gældende cirkulærer og love, der kan
have interesse for undervisningen og administrationen på sko
len. Den vil til stadighed blive ført å jour fra direktoratet. Et
eksemplar står på biblioteket til almindelig afbenyttelse.

Nye regier for studentereksamen og oprykning i gymnasiet
Med virkning fra 1. april 1973 gælder blandt andet følgende
nye bestemmelser:
Der skal gives årskarakter i religion, men ikke i legemsøvel
ser. Gælder kun for nuværende og fremtidige 1 g’ere.
For disse elever vil endvidere en eventuel karakter i skriftlig
fysik (fm-grenen) tælle som en hel karakter.
Re-eksamination. I fag, hvori afsluttende prøve afholdes ved
udgangen af 1 eller 2 g, kan en elev efter anmodning aflægge
ny prøve i faget i august/september, når eleven som årskarakter
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i faget har fået 5 eller derover og som eksamenskarakter 00
eller 03.
Ønsket eksamination. Hvis eksamen i et af de lige nævnte
fag er bortfaldet, kan en elev, som har fået årskarakteren 00
eller 03, efter anmodning aflægge prøve i faget i august/september.
Oprykning fra 1 eller 2 g. Lærerforsamlingen udtaler sig i
tvivlstilfælde om, hvorvidt en elev bør fortsætte i næste klasse,
men eleven og forældremyndighedens indehaver træffer afgø
relse af, om eleven skal fortsætte i næste klasse.

Elevrepræsentation
Elevrepræsentationen på Viby Amtsgymnasium fungerer på
den måde, at samtlige skolens elever 2 gange årligt, ca. 1. sep
tember og 1. februar, vælger 4 personer, 2 fra gymnasieafdelin
gen og 2 fra HF-afdelingen. Disse 4 repræsentanter udgør det
såkaldte forretningsudvalg (FU), og de varetager det daglige
arbejde såsom post, viderebringelse af bekendtgørelser etc. FU
er ikke beslutningsdygtigt alene, men må bringe alle vigtige be
slutninger videre til samtlige elever, elevforsamlingen, (EF).
Endvidere sidder de 4 FU-medlemmer i samarbejdsudvalget
(SU) sammen med rektor, lærerrådsformanden og to lærerre
præsentanter. SU varetager bl. a. kommunikationen mellem læ
rere og elever, er beslutningsdygtigt i visse sager og råder des
uden over en del penge, der f. eks. kan bruges til fællesarrange
menter.
Jens Vestergaard.

Lærerrådet
Lærerrådets bestyrelse er:
Svend Bøgh Hansen (fm.).
Erik Jensen.
Gudrun Offenberg.
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Skolens lærere:

Rektor Jens Ahm (A), Søndervangs Alle 45, 8260 Viby J.,
tlf. 14 76 12:
Fransk: 1 c.
Cand. phil. Bodil Agger (BA), Rosenhøj 26 C, 2. th.,
8260 Viby J., tlf. 29 25 70:
Engelsk: 3 ssb, 2 c, 2 HFB tv, 1HFA tv.
Adjunkt Finn Aidt (FA), Stationsgade 11, 8240 Risskov,
tlf. 17 48 01:
Engelsk: lx, 1 HF.
Musik: 3 mus, 3 x + y, 3 z, 2 c, 2 z, 1 a, 1 x, 1 HFA.
Adjunkt Dunja Andersen (DA), Basballe, 8400 Ebeltoft,
tlf. 36 54 34.
Biologi: 3 c, 1 HFA.
Pigegymnastik: 3 ax, 2 ax, 2 cz, 1 ax, 2 HF tv.
Lektor Inge Andersen (IA), Elsdyrvej 10a, 8270 Højbjerg,
tlf. 27 25 07:
Matematik: 2 c, 2 y, 1 y, I HF tv.
Stud. mag. Thorkild Bach Andersen (TA), Saralyst Alle 25,
8270 Højbjerg:
Historie: lb, 1 v.
Adjunkt Poul Hede Bertelsen (HB), Voldbækvej 5,
8220 Brabrand, tlf. 26 08 41:
Dansk: 2 y, 2 HFC.
Historie: 3 a, 2 a, 2 z, 2 HFB, 2 HFC, 1 HFC.
Studielektor Oluf Bohn (B), Morbærvej 16, 8260 Viby I.,
tlf. 14 76 59:
Historie: 3 b, 3 y, 2 b, 1 x, 2 HFA.
Oldtidskundskab: 2 b, 2 y, 1 v.
Stud. mag. Erik Boldesen (EB), Universitetsparken,
8000 Århus C:
Engelsk: 2 HF.
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Adjunkt Poul Bruun (PB), Reinettevej 5, 8270 Højbjerg,
tlf. 27 12 92:
Engelsk: 3 a: 2 ss, 1 a, 2 HF tv.
Latin: 2 a, 1 b.
Adjunkt Hans-Günther Buch (GB), Mjesing, 8660 Skanderborg,
' tlf. 57 17 67:
Dansk: 3 y, 2 a, la, 1 z.
Tysk: 2 c, 1 HF tv.
Adjunkt Anders Bundgaard (AB), Jettesvej 313, 8220 Brabrand,
tlf. 15 61 59:
Tysk: 3 b, 2 a, 2 HF tv.
Latin: 2 b.
Adjunkt Jens Dalsgaard (D), Skoleparken 96, 8330 Beder,
tlf. 93 63 94:
Musik: 2 ab, 2 mus, 2 x, 2 y, 1 b, 1 c, 1 y, 1 z, 1 HFB,
1 HFC, 1 v.
Adjunkt Tove Dinesen (TD), Ryslingeparken 50, 8270 Højbjerg,
tlf. 14 53 86:
Religion: 2 HFC, 1 HFA, 3 a, 2 b.
Dansk: 3 a, 3 z, 2 b, 1 HFA.
Adjunkt Finn Forman (F), Mjesing, 8660 Skanderborg,
tlf. 57 17 49:
Biologi: 3 b, 3 x, 3 z, 2 HF tv, 1 HFC.
Adjunkt Finn Hansen (FH), Stokrosevej 71, 8330 Beder,
tlf. 93 65 33:
Geografi: 3 ssb, 3 mn, 2 x, 2 y, la, Ib.
Samfundsfag: 2 HF tv, 1 HFA, 1 HFB, 1 HFC.
Adjunkt Svend Bøgh Hansen (BH), Rosenhøj 23a, 8260 Viby J.,
tlf. 29 25 26:
Samfundsfag: 3 ssa, 3 ssb, 3 sm, 2 ss.
Adjunkt Tyge Strøm Hansen (SH), Hvedebjergvej 17,
8220 Brabrand, tlf. 26 25 7 1:
Religion: 3 b, 3 x, 2 z, 2 HFB, 2 a, 2 c, 1 HFB, 2 y.
Dansk: 3 c, 2 z, ly, 1 v.
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Adjunkt Poul Hartvig (PPI), Neptunvej 23, 8170 Højbjerg,
tlf. 14 81 15:
Fysik: 3 z, 2 z.
Kemi: 2 z.
Matematik: 3 y.
Adjunkt Torben Heuer (TH), Silkeborgvej 347, 8230 Åbyhøj:
Engelsk: 2 HFG.
Russisk: 2 z, 1 cz.

Gymnastiklærerinde Grethe Hinge (GH), Albert Naursvej 15,
8270 Højbjerg:
Pigegymnastik: 1 z, 2 by, 3 cz, 1 HF.
Studielektor Erik Jensen (EJ), Guldbjergvej 3, 8270 Højbjerg,
tlf. 14 80 39:
Tysk: 3 a, 2 b, 1 HFA.
Drengegymnastik: 1 ax, 2 ax.
Stud. mag. Finn Tastum Jensen (T), Kalkærparken 140,
8270 Højbjerg, tlf. 27 25 58:
Dregegymnastik: 3 by, 2 by, 1 by, 1 cv, 1 HF, 3 ax, 1 z.
Adjunkt Henny Mejer Jensen (M), Karensmindevej 13,
8260 Viby J., tlf. 29 15 49:
Dansk: 3 b, 2 FIFB.
Tysk: 1 b.
Adjunkt Kurt Bossen Jensen (KB), Neptunvej 24,
8270 Højbjerg, tlf. 14 27 81:
Biologi: 3 a, 3 y, 3 mn, I HFB.
Drengegymnastik: 3 by, 2 cz, 1 by, 1 HF.
Stud, scient. Hans Jeppesen, Abildvej 10, 8250 Egå,
tlf. 22 37 24:
Matematik: 2 mn, 1 a.
Adjunkt Kaj Fjendbo Jørgensen (KF), Irisvænget 6,
8362 Hørning, tlf. 92 19 70:
Fysik: 3 y, 2 HF tv.
Matematik: 2 HFC, 1 HFA.
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Adjunkt Hanne Ejsing Jørgensen (HJ), Agernvej 7,
8330 Beder, tlf. 93 61 65:
Engelsk: 3 b, 2 b, Ib.

Cand. phil. Inge Leth Jørgensen (IJ), I. Huitfeldtsgade 59A,
8200 Århus N:
Samfundsfag: 2 sm.
Adjunkt Jørgen Kai (K), Egebæksvej 37, 8270 Højbjerg,
tlf. 27 38 18:
Fysik: 2 x, 2 sm, 1 z, 1 HF tv.
Kemi: 2 x, 2 sm, 1 z, 2 HF tv.
Matematik: 1 x.

Adjunkt Peder Kinch (PK), Engdalsvej 58, 8220 Brabrand,
tlf. 26 20 82:
Fysik: 3 x, 3 sm, 2 mn, 1 y.
Kemi: ly, 1 v.
Matematik: 1 z.

Lektor Nils Kjar (NK), Højvangsvej 9, Stautrup, 8260 Viby J.,
tlf. 28 34 72:
Fysik: 3 mn, 2 y, lx.
Kemi: 2 y, 1 x, 1 HF tv.
Matematik: 3 mn, 2 HFB.

Lektor Ida Kjeldsen (IK), Hestehavevej 5, 8270 Højbjerg,
tlf. 27 14 71:
Dansk: 1 HFC.
Fransk: 3 c, 3 x, 2 b, 2 x, la.
Adjunkt Anne Knudsen (AK), Arnakvænge 11, 8270 Højbjerg,
tlf. 27 39 68:
Engelsk: l z.
Fransk: 3 a, 2 z, 1 x.
Adjunkt Martin Kolte (MK), Grøntoften 2, 8462 Harlev J.,
tlf. 94 14 77:
Dansk: 2 c, 2 x, 1 x, I HFB.
Engelsk: 3 c, 1 HF tv.
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Adjunkt Bent Overgaard Kristensen (OK), Vidtskuevej 161 th.,
8260 Viby J., tlf. 14 41 93:
Religion: 3 c, 2 x, 2 HFa, 3 y, 3 z, 1 HFB.
Historie: 3 a, 3 z, 2 x, 2 y, 1 HFB, 1 a, 1 z.
Studielektor Erik Kristensen (EK), P. S. Krøyersvej 23,
8270 Højbjerg, tlf. 27 00 96:
Matematik: 3 x, 3 sm, 2 z, 1 HFB.
Stud. mag. Allan Gøttrup Kristoffersen (AG),
Niels Juelsgade 703, 8200 Århus N:
Drengegymnastik: 3 cz, 2 by.
Timelærer lb Lauritzen (IL), Vesborgvej 2, 8240 Risskov,
tlf. 17 93 30:
Formning: 3 a, 3 b, 3 c, 3 x + y, 3 z, 2 a, 2 b, 2 c, 2 x, 2 y,
2 z, 2 HF tv, 1 HFA, 1 HFB, 1 HFC.
Timelærer Kirsten Mathiasen (KM), Fuglesangsalle 952,
8000 Århus C, tlf. 16 27 51:
Pigegymnastik: 3 by, 3 cz, 1 by, 1 HF, 1 cv.
Stud, psych. Christian Rask Mathiasen (RM),
Dannebrogsgade 21 o. g., 8000 Århus C:
Psykologi: 2 HF tva, 2 HF tvb, 1 HF tvc, 1 HF tvb.
Stud, scient. Knud Erik Nielsen (KN), Siimtoften 16, 8680 Ry:
Fysik: 1 v.
Stud. mag. Svend Åge Nielsen (SN), De Mezasvej 33,
8000 Århus C:
Engelsk: ly, 1 v.
Adjunkt Kaj Nysted (N), Agertoften 7, 8340 Malling,
tlf. 93 13 65:
Geografi: 3 ssa, 3 sm, 2 ss, 2 z, 1 c, 2 HFA, 2 HFB, 2 HFC.
Adjunkt Gudrun Offenberg (GO), Rosenhøj 20A3, 8260 Viby J.,
tlf. 29 10 13:
Matematik: 2 a, 2 sm, 1 c, 1 v, 2 HFA.
Lektor Inge Olivarius (O), Ny Moesgårdsvej 49,
8270 Højbjerg, tlf. 27 33 61:
Engelsk: l c, 2 HFB, 1 FIF fælles.
Fransk: 3 y, 2 a, 1 v.

Årsvikar Stephanie Olsen (SO), Lottesvej 31, 8220 Brabrand:
Engelsk: 3 ssa.

Studielektor Jørgen Reelsbo (R), Neptunvej 16, 8220 Brabrand,
tlf. 14 87 75:
Engelsk: 2 a.
Russisk: 3 cz.

Adjunkt Thorkild Schmidt (TS), Stokrosevej 39, 8330 Beder:
Fransk: 3 b, 3 z, 2 c, 2 y, 1 b, 1 z, 1 HF tv.
Stud. mag. Henrik Schødt Jensen (JE), Trygsvej 3,
8230 Åbyhøj:
Oldtidskundskab: 2c, I x, ly.
Adjunkt Ib Spanggaard (S), Tyttebærvej 18, 8220 Brabrand,
tlf. 26 07 24:
Dansk: 3 x, lb, 1 c, 2 HFC.
Oldtidskundskab: 2 a, 1 z, 2 x, 1 a, 1 b, 1 c, 1 z.
Adjunkt Per Amdal Steffensen (PS), Agerleddet 5,
8260 Viby J., tlf. 29 25 36:
Matematik: 3 z, 2 b, 2 x, 1 b, 1 HFC, 2 HF tv.
Adjunkt Poul Søgaard-Jensen (SJ), Kærgaardsvej 42,
8355 Ny Solbjerg, tlf. 92 75 67:
Tysk: 3 c, 1 c, 1 z, 1 HFC.
Fransk: 1 y, 2 HF tv.
Adjunkt Flugo Timmermann (HT), Vilhelmsborgvej 5,
8330 Beder, tlf. 93 62 51:
Tysk: 1 a, 2 HF tv, 1 HFB.
Historie: 3 x, 2 c, 1 c, 1 y, I HFC.
Sognepræst, cand. mag. Jens Yde (Y), Obstrupvej 4,
8320 Mårslet, tlf. 29 02 34:
Latin: 2 c, 1 c, 1 a.
Afgang: pr. 1.8.73 fratræder adjunkterne Kaj Nysted, Martin
Kolte og Bodil Agger.
Adjunkt Kaj Nysted tiltræder pr. 1.8.73 stillingen som rektor
for Thisted Gymnasium.
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Tilgang: pr. 1.8.72 blev cand. mag. Henny Mejer Jensen og
cand. mag. Torben Heuer ansat som adjunkter.
Udnævnelse: Pr. 1.8.73 er lektor Erik Jensen udnævnt til fag
konsulent i tysk.

LÆRERKANDIDATER
Følgende lærerkandidater har gennemgået kursus i praktisk un
dervisningsfærdighed:
I efterårssemestret:
Cand. phil. Birgit Andreasen (engelsk) hos adj. Poul Bruun og
adj. Hanne Ejsing Jørgensen. Cand. mag. Else Marie Vedel
Pedersen (fransk og engelsk) hos lektor Ida Kjeldsen, adj. Inge
Olivarius og adj. Hanne Ejsing Jørgensen. Cand. mag. Bente
Sørensen (fransk) hos lektor Ida Kjeldsen og adj. Inge Oliva
rius. Cand. mag. Bjarne Lindhardt (samfundsfag) hos adj. S.
Bøgh Hansen. Cand. mag. Inger Pedersen (tysk) hos lektor Erik
Jensen og adj. P. Søgård Jensen. Cand. phil. Margit Ørgård
musik) hos adj. Finn Aidt og adj. Jens Dalsgård. Cand. phi
Tove Paludan (musik) hos adj. Finn Aidt og adj. Jens Dals
gård. Cand. mag. Mona Reichert Yde (dansk) hos adj. Tove
Dinesen og adj. Martin Kolte.
1 forårssemestret:
Cand. scient. Ib Axelsen (matematik) hos lekt. Erik Kristensen,
lekt. Inge Andersen og adj. P. Amdal Steffensen. Cand. mag.
Helene Marie Christensen (engelsk og musik) hos adj. Poul
Bruun, lekt. J. Reelsbo, adj. Jens Dalsgård og adj. Finn Aidt.
Cand. mag. Birgit Damgård-Nielsen (fransk) hos lekt. Ida
Kjeldsen og P. Søgård Jensen. Adj. Povl-Erik Halmind (gym
nastik) hos lekt. Erik Jensen og adj. Kurt Bossen. Cand. mag.
Preben Brock Jacobsen (dansk og kristendomskundskab) hos
adj. Martin Kolte, adj. T. Strøm Hansen, adj. Ib Spanggård,
adj. Tove Dinesen og adj. B. Overgård Kristensen. Cand. phil.
Lis Marianne Ladegaard Jensen (tysk) hos lekt. Erik Jensen,
adj. Anders Bundgaard og adj. P. Søgård Jensen. Cand. phil.
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Annette Wilde Langballe (engelsk) hos adj. Poul Bruun og adj.
Hanne Ejsing Jørgensen. Cand. mag. Inger Pedersen (tysk og
fransk) hos lekt. Erik Jensen, adj. P. Søgård Jensen, lekt. Ida
Kjeldsen og adj. Inge Olivarius. Cand. phil. Uffe Troelsen Pe
dersen (dansk) hos adj. Hans-Günther Buch, adj. T. Strøm
Hansen og adj. Martin Kolte. Cand. mag. Arne Rasmussen
(samfundsfag og historie) hos adj. S. Bøgh Hansen, adj. Finn
Hansen og lekt. Oluf Bohn. Cand. scient. Keld Hornbech Svend
sen (fysik og kemi) hos adj. Jørgen Kai, lekt. Nils Kjar og adj.
Peter Kinch. Cand. mag. Jørn-Ulrich Sondergaard (tysk og
dansk) hos lekt. Erik Jensen, adj. H. Timmermann, adj. A.
Bundgaard, adj. T. Strøm Hansen og adj. Martin Kolte. Cand,
mag. Astrid Torntoft (gymnastik) hos adj. Dunja Andersen.

Studentereksamen blev bestået af 56 sproglige og 80 matema
tikere. Højere forberedelseseksamen blev bestået af 58 elever,
hvortil kommer 4 selvstuderende.

a:
Anne Blackstad
Bjarne Haurskov Christiansen
Peter Hejlgaard Hansen
Søren Erik Hougaard
Anne-Marie Knudsen
Annette Kristensen
Jette Kristiansen
Birgit Debois Laursen
Kirsten Elsebeth Lundorff
Vibeke Madsen
Jens Mathiasen
Helle Vibeke Mühlenstedt
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Gerd Schmidt Nielsen
Lise Lotte Pedersen
Pernille Cathrine Marius
Petersen
Niels Lyhne Stensgaard
Marianne Isager Svendsen
Ulla Byager
b:
Karin Albrechtsen
Steffen Brandt
Inge Hvid Christensen
Marg. Jonna Hjorth

Anna-Marie Lyngby Jensen
Jytte Keller Jensen
Kurt Romm Jensen
Ulrich Lange
Helle Klottrup Larsen
Annette Elk j ær Laursen
Anne Moeslund
Jytte Pagh Pedersen
Niels Pytlich
Jytte Ringtved
Karen Sloth
Helge Gregers Villadsen
Anne Kirstine Villesen
Minna Maria Wibroe
Jette WindingVibeke Højlund Pedersen

c:
Birthe Balskilde Andersen
Lise Becher
Lise-Lotte Birkeholm
Helene Eskesen
Else Marie Høltermand
Ritta Jensen
Kim Knuth Jordal
Lene Kristensen
Birgitte Madsen
Dorte Olsen
Berit Rolskov
Dorte Ruggaard
Karsten Schon
Marianne Secher
Mikael Søndergaard
Ingrid Hone
Elsa Tromborg;

Birgit Troeltzsch

x:
Inge Larsen Damsgaard
Birgit Stolberg Hansen
Poul Erik Hansen
Jette Birgit Hoeg
Kent Øster Jensen
Jan Siilau Jørgensen
Jan Kaag Mølgaard
Anne Marie Mørup
Jette Nielsen
Ole Dalsgaard Nielsen
Ole Frost Nielsen
Frands Stadil Petersen
Peter Vejen Sørensen
Poul Vang Sørensen
Kaj Thorndahl
Ole Torrild
Erik Vinther
Torben Kirkegaard
Per Kampmann Sørensen
y:
Vibeke Holt Andersen
Lone G. Christensen
Jørgen Petersen Fast
Harald Aagaard Hansen
Jens Christian Hansen
Anne Marie Jacobsen
Lars Glavind Jensen
John Erik Mortensen
Ole Steen Nielsen
Helge Foged Rasmussen
Karin Bjerregaard Rasmussen
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Erik Schultz
Steen Simonsen
Jens Jensen Skytte
Kim Søgaard
Jacob Vestergaard
Annette Aagaard Frandsen
Hans Exner
Kjeld Tage Sørensen

Jørgen Andersen
Peter Lier Boldsen
Carsten Jensen
Christian Schmidt Jensen
Gert Jensen
Kim Jesper Høgh Jensen
Steffen Jensen
Margit Jørgensen
Hans-Ole Kaae
Kirsten Schon Larsen
Peter Leth
Henning Møller
Linda Stampe Møller
Torben Nielsen
Hans-Henrik Nissen
Knud Erik Rasmussen
Henrik Scherwin
Peter Skott
Mette Kirsten Skaarup
Annie Thorsen

v:
Anders Peter Damg. Andersen
Thorkil Andersen
Merete Dalgaard
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Paul Eriksen
Jan Falborg Fallingborg
Torben Fogh
Steffen Richard Frederiksen
Frank Markvard Hansen
Ole Harpøth
Anne Helkjær
Bjarne Anders Hjulmann
Carsten Gerner Jensen
Keld Per Kjeldsen
Lilli Sejer Koch
Henning Mortensen
Peter Mouridsen
Ole Skriver Myrtue
Arne Nielsen
Lars Bo Nielsen
Iben Charlotte Persson
Jan Ove Petersen
Lars Petersen
Peter Schlægel
Birgit Buhl
HF a:
Stanley Angelo Bengtsen
Jens Henrik Bodrup
Anne Grethe Capersen
Søren Christian Guldmann
Hans Kaae Hansen
Lone Sehested Jeppesen
Yrsa Inger M. Johansson
Birgitte Marie Rand Lange
Jytte Hagelskjær Lund
Jørgen Møller
Annette Dalby Nielsen
Solvejg Connie Nielsen

Lise-Lotte Bregnhoved Nielsen
Jytte Marianne Rasmussen
Johannes Knud Sacher
Sørensen
Niels Møller Volthers

HF b:
Lene Beth Andersen
Merete Borch
Hedvig Elisabeth Breiner
Carl Anker Damsgaard
Helen Sefland Hansen
Tove Imer
Birgitte Budding Johansen
Jette Kirsten Hoberg
Sørensen
Astrid Korsgaard
Inge Merete Köster
Bjarne Axelgaard Lorentzen
Peter Nielsen
Peter Nord Nielsen
Peter Højstrup Olesen
Anne Marie Petersen
Finn Nørregaard Rasmussen
Else Marie Schneider
Kurt Pagter Rasmussen
Schriver
Peter Sørensen
Sonja Tinning
Anker Sørensen
Karen Hasselbalch Thomsen

Anne-Marie Assing
HF c:
Knud Andersen
Harriet Andreasen
Joan Birgitte Apollo
Lars Peter Astrup
Per Nymann Axelsen
Helle Sabro Hejgaard
Søren Byrge
Annie Wilhelmine Dahl
Benedicte Eva Duzinski
Holger Færch
Iben Bente Gregersen
Lisbeth Michaela Hansen
Pia Johansen
Leif Löhde Kristensen
Allan Wessel Pedersen
Steffen Schou
Grethe Sørensen
Søren Benniche Sørensen
Jan Christensen
Ulla Vestergaard
Hertil kommer 4 selvstude
rende:
Poul Lokjær
Karen Rasmussen
Jørgen Sørensen
Jens Gunnar Nordestgård
Jensen
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Klasselærere for skoleåret 1972/73
1 a: PB Poul Bruun.
1 b: HJ Hanne Jørgensen.
1 c: HT Hugo Timmermann.
1 x: NK Niels Kjar.
1 y: PK Peder Kinch.
1 z: K Jørgen Kai.
1 v: D Jens Dalsgaard.
2 a: 0 Inge Olivarius.
2 b: B Oluf Bohn.
2 c: MK Martin Kolte.
2 x: IK Ida Kjeldsen.
2 y: TS Torkild Schmidt.
2 z: HB Poul Hede Bertelsen.
3 a: AK Anne Knudsen.
3 b: AB Anders Bundgaard.
3 c: SJ Poul E. Søgaard-Jensen.
3 x: S Ib Spanggaard.
3 y: PH Poul Hartvig.
3 z: TD Tove Dinesen.
1 HFA: EJ Erik Jensen.
1 HFB: OK Bent Overgaard Kristensen.
1 HFC: PS Per Amdal Steffensen.
2 HFA: FH Finn Hansen.
2 HFB: N Kaj Nysted.
2 HFC: KF Kaj Fjendbo Jørgensen.

Rådgivning for gymnasieelever
Gymnasiemiljøet kræver en vis tilpasningsperiode, før man fin
der sig til rette og kommer ind i en god arbejdsrytme. Skolen
prøver i så stor udstrækning som muligt at lette denne over
gang ved at holde et introduktionskursus de allerførste skole
dage, hvor bl. a. gruppedynamiske øvelser skulle medvirke til
en hunrtigere og bredere kontakt med kammeraterne og skole
miljøet. På et senere tidspunkt gives der timer i studieteknik,
22

hvor man forsøger at integrere den almene og den specifikt
faglige studieteknik, hvilket ligeledes skulle bidrage til en mere
effektiv arbejdsindsats.
Foruden denne kollektive form for støtte har alle gymnasie
elever på Viby Amtsgymnasium nu mulighed for at opsøge en
studievejleder og få individuel vejledning vedrørende proble
mer, der måtte opstå af personlig eller faglig karakter. En elevs
studiesituation kan udvikle sig uheldigt på grund af dårlig til
rettelæggelse af det nu mere omfattende hjemmearbejde, eller
der kan opstå psykiske, økonomiske eller boligmæssige proble
mer.
Et forsøgsprojekt med en studievejlederordning har kørt si
den januar i år på Viby Amtsgymnasium takket være amtets
velvillige indstilling. Allerede på nuværende tidspunkt kan der
konstateres et reelt behov for en sådan ordning, idet underteg
nede som studievejleder fra januar til maj har været i kontakt
med ca. 25 elever, hvoraf halvdelen har været 1 g’ere.
For alle elever, der måtte have problemer - større eller min
dre - gælder det, at jo tidligere de får analyseret årsagen/årsagerne dertil, jo gunstigere for deres studiesituation og trivsel i al
almindelighed. Så man må håbe, vi snarest får en permanent
studievejlederordning for gymnasiet.
Bodil Agger.
Erhvervsorientering og studieteknik
Som på andre gymnasier og HF-kurser gives der også på Viby
Amtsgymnasium timer i erhvervsorientering og studieteknik
(forkortes i det flg. ’eo’ og ’st’)- Timerne, der gives i henhold til
bekendtgørelsen om undervisningen i gymnasiet og på HF, for
deler sig med 14 timers eo og 6 timers st, og mens timerne i st
gives som et samlet kursus i begyndelsen af 1. semester - nor
malt i sidste halvdel af september, er eo fordelt på det samlede
skoleforløb med hovedvægten for gymnasiet i 2. g og for HF i
2. semester. Timerne har i de senere år været varetaget af Bodil
Agger, Kaj Nysted, Erik Jensen, Ib Spanggård og Anders Bund
gård.
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Som det ses, er der ved redegørelsen for disse ting brugt nu
tid, og man kunne derfor formode, at sådan var det, sådan er
det, og sådan vil det fremdeles være. Det er imidlertid kun den
første og delvis den anden af disse tre formodninger, der hol
der stik. Såvel blandt lærerne som blandt eleverne har der i de
sidste år været en udpræget fornemmelse af, at en ændring af
timefordelingen på eo og st og en fornyelse af undervisnings
eller orienteringsmetoden er hårdt tiltrængt. Den traditionelle
eo, hvor der i løbet af de 14 timer udover en almen orientering
om studie- og erhvervsforhold på ca. 4 timer omtales og gen
nemgås en række uddannelser, viser sig i stadig højere grad at
være af tvivlsom værdi. Jeg skal ikke her komme ind på en
nærmere redegørelse for disse forhold, blot nævne, at tankerne
mere og mere går i retning af nogle få timers almen orientering
på klassen med efterfølgende individuel orientering og vejled
ning for de elever, der ytrer ønske herom. I den anledning er vi
i øjeblikket i færd med at indrette et specielt studie- og er
hvervsorienteringslokale, hvor alt relevant materiale vil blive
samlet og katalogiseret. Hver af skolens elever vil her — under
vejledning eller på egen hånd - kunne informere sig om de ud
dannelser og erhverv, som har hans særlige interesse. Men det
må pointeres, at der også fra anden side tilbydes eleverne en
kvalificeret orientering om uddannelse og erhverv. Jeg skal fra
afvigte skoleår nævne: 1) den kommunalt arrangerede uddan
nelses- og eo i januar på rådhuset (»bordmødet«), hvor fagfolk
fra snart sagt alle uddannelser og erhverv står til rådighed. 2)
seminariernes og de højere uddannelsers orienteringsdag på
gymnasier og HF-kursus. 3) universitetets orienteringsmøder på
universitetet i en række week-ends, hvor der er mulighed for at
overvære nogle undervisningstimer, for at tale med studenter
og lærerkræfter samt for at se på lokaliteterne. De to først
nævnte er årligt tilbagevendende, sidstnævnte er en gammel
idé, der i år er blevet genoptaget, og som forhåbentlig også vil
blive en årlig tradition for alle studieretninger.
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Undervisning i st føles af de fleste elever som et stort behov.
Overgangen fra folkeskolen til gymnasiet - og fra det frie er
hverv til HF - er for mange voldsom, ikke mindst, fordi de
mangler metode til indlæringen og ikke er i stand til at dispo
nere deres arbejde. Lige så forventningsfulde de imødeser de 6
timers st, lige så skuffede er de derfor, når de efter kurset må
konstatere, at udbyttet mildest talt har været magert. Men at
det bliver magert, kan næppe undre nogen, mindst af alle studietekniklærere. De 6 timer er lige nok til at strejfe nogle af de
mest centrale studietekniske problemer. Eleverne får lige lov til
at lugte til kagen, uden at de får så meget som en bid af den.
For at råde bod på disse tilstande har vi på Viby Amtsgymna
sium besluttet at arrangere et fleredages st-kursus på forsøgs
basis, således som det allerede er sket på enkelte andre gymna
sier. Den detaljerede plan er i skrivende stund ikke udarbejdet,
men de foreløbige planer går ud på at dispensere undervisnin
gen i samtlige 1. klasser tre dage i sidste halvdel af september
og lave et 16 timers intensivkursus i de dage. Vi håber derved
at kunne give eleverne lejlighed til at fordybe sig mere i pro
blemerne og til at praktisere dem i et omfang, der skulle kunne
virke befordrende på en selvstændig viderebehandling, for na
turligvis vil heller ikke et sådant kursus på nogen måde være
fyldestgørende alene. Den selvstændige viderebehandling samt
den enkelte faglærers fortsatte arbejde med den for hans fag
relevante st vil være af afgørende betydning for udbyttet på
længere sigt. Det, vi håber på, er, at vi med et sådant kursus vil
kunne lægge en solid basis for dette arbejde. Der gøres dog
udtrykkelig opmærksom på, at der er tale om et forsøg. Med de
erfaringer — positive som negative - som vi måtte indhøste ved
dette og senere kurser, håber vi ad åre at kunne nå frem til en
form, der vil vise sig egnet og tilfredsstillende såvel for elever
som for lærere.
Anders Bundgaard.

Specialundervisning
I det forløbne skoleår er der på Viby Amtsgymnasium givet
25

specialundervisning til elever med specielle Iæse-/stave-/formuleringsvanskeligheder. Undervisningen formidles af Statens In
stitut for Talelidende men er blevet givet på skolen og i skole
tiden.
Spiren til denne aktivitet blev lagt i fjor, da undertegnede
skulle færdes på skolen som lærerkandidat. Man havde da længe
her været opmærksom på, at der såvel i HF som i gymnasiet
findes ikke få iøvrigt velkvalificerede elever, som hæmmes af
særlige vanskeligheder ved at udtrykke sig og ofte også ved at
læse og stave. På rektors initiativ fik jeg nu bevilget halvt time
tal fordelt over hele skoleåret for i min egenskab af læsepæda
gog at kunne tilbyde specialundervisning til et begrænset antal
sådanne elever.
Jeg kom ikke til at vente længe på mine kunder: Der kom
med det samme adskillige henvendelser; men med 5 elever var
min tid overtegnet, så jeg måtte sige stop for tilgangen. Samtlige
5 elever viste sig ved undersøgelse på Taleinstituttet at lide af
dyslexi (»ordblindhed«) i en sådan grad, at de var berettigede
til undervisning gennem Taleforsorgen.
Takket være samarbejde mellem Statens Institut for Taleli
dende og Viby Amtsgymnasium blev denne undervisning nu
som et eksperiment henlagt til skolen i skoletiden, således at
eleverne blev bevilget enetimer, der så vidt muligt blev læst i
den enkelte elevs fri- og mellemtimer. Hvor dette ikke kunne
lade sig gøre, og det således blev nødvendigt at ofre en skema
time, skete det med den pågældende faglærers velsignelse, lige
som vi sørgede for, at den samme elev ikke flere gange i træk
forsømte timer i samme fag.
Dette arrangement fungerede så tilfredsstillende, at det af
alle implicerede ønskedes fortsat i skoleåret 1972-73 og da ud
videt, således at tilbudet nu skulle gælde samtlige elever i HF
og 1. g, som måtte ønske hjælp med specielle læse-/stave-/formuleringsmæssige problemer.
Ikke mindst takket være elevernes åbenhed og hjælpsomhed
blev det i foråret 1972 muligt for mig at nedfælde en del iagt26

tageiser og erfaringer omkring den ordblinde elevs situation i
den højere skole i en rapport, som sendtes bl. a. til Undervis
ningsministeriet. I denne rapport redegjordes også for, hvorle
des vi her havde grebet undervisningen an, og hvorledes mulig
heden for stadig kontakt med de enkelte elevers faglærere
havde været af afgørende positiv betydning.
Med rapportens erfaringer som ballast skulle vi så begynde
et tilsvarende arbejde med skolens nye elever. På hvad måde
skulle tilbudet om specialundervisning nu bedst gives? Det stod
helt fast, at det uanset standpunkter i dansk og sprog skulle
være en absolut frivillig sag, om den enkelte elev ville modtage
specialundervisning eller ej. Imidlertid havde det i fjor klart
vist sig, at der både i HF og i gymnasiet fandtes elever med
endog betydelige sproglige vanskeligheder, som ikke var blevet
erkendt i folkeskolen, og som de pågældende heller ikke selv
havde gjort sig klart. Det ville altså ikke være tilstrækkeligt, at
fortælle de nye 1. klasser, at der var mulighed for specialun
dervisning og at interesserede blot kunne henvende sig til læse
pædagogen. Problemet løstes ad en omvej:
Rektor ville gerne have mulighed for at danne sig et skøn
over, hvor mange elever på skolen, der kunne tænkes at lide af
disse studiehæmmende sproglige vanskeligheder. Ud fra erfa
ringerne fra foregående skoleårs specialundervisning mente jegnok, jeg kunne fremstille et sæt prøver, der til husbehov skulle
kunne afsløre sådanne vanskeligheder. Rektor søgte nu om 5000
kr. til gennemførelse af en sådan testning af samtlige 1. klasser,
og dette beløb bevilgedes af amt og skolenævn.
Studievejledningslærerne påtog sig at administrere prøverne,
som puttedes ind i studievejledningsprogrammet, der kørtes i
elevernes første semester på skolen.
Jævnsides med timerne med mine »gamle« elever fra i fjor,
kunne jeg så i år arbejde med rettelse og vurdering af de mange
prøvebesvarelser. Erfaringerne Ira dette arbejde samledes i en
ny rapport. (Den er af autoriteter på området allerede blevet
benævnt »chok-rapporten«, fordi den ved tørre tal viser, at et
27

klækkeligt antal elever møder op med sproglige forudsætninger,
der langt fra står mål med den højere skoles krav).
Næste skridt blev nu ganske naturligt at gå rundt i de nye 1.
klasser og gøre rede for, hvad de prøver, eleverne i sin tid be
svarede, egentlig skulle bruges til, hvorledes de vurderedes, og
hvorledes den enkelte elev til enhver tid kunne få lejlighed til
at se sine egne besvarelser samt rådføre sig om sproglige og
læsemæssige problemer. Samtidig søgte jeg at give lidt almen
orientering om, hvordan sproglige og læsemæssige vanskelig
heder kan vise sig - blandt andet i en studiesituation som den,
eleverne netop befandt sig i.
Af de elever, der benyttede sig af muligheden for rådgiv
ning, ønskede 11 egentlig undervisning, som efter psykologun
dersøgelsen bevilgedes af Statens Institut for Talelidende. Des
værre forelå bevillingen først et par uger før årsprøverne og
den egentlige skolegangs ophør. Men vi nåede da at få en god
start, så vi kan glæde os til at fortsætte efter sommerferien!
På grund af den rigelige tilstrømning til specialundervisnin
gen, skal der læses flere ugentlige timer end én læsepædagog
kan klare. Dette kunne være blevet et problem, men heldigvis
har Vibeke Nykrog — cand. mag i fransk og latin og p. t. i færd
med at uddanne sig som læsepædagog - lovet at træde til, så at
samtlige elever skulle kunne få et tilstrækkeligt ugentligt antal
timer.
Det kommende skoleårs 1. klasser vil forhåbentlig også kunne
tilbydes specialundervisning på skolen.
I skoleårets løb har kursister fra Danmarks Lærerhøjskole
besøgt Viby Amtsgymnasium for som led i deres praktik at se
specialundervisning på gymnasialt niveau.
Alice Elbek.

PS. Det har været en glæde at samarbejde med lutter motive
rede og målbevidste elever.
Det bli’r en glæde om kort tid at se nogle af dem med vel
beslået studentereksamen.
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Det har været en glæde at gå ind i et samarbejde med sko
lens faglærere.
Det har været en glæde at opleve, at studievejledere og
læsepædagog umiddelbart og med held har kunnet støtte
hinanden.
Det ville være glædeligt, om det med tiden blev muligt på
skolen at tilbyde omgående specialundervisning til enhver
elev med behov derfor — altså inden vanskelighederne må
ske har ført til gener og nederlag for den enkelte.

Fællesarrangement i skoleåret 1972/73
Før afstemningen om Danmarks indtræden i EF den 2. oktober
1972 gennemførtes et større EF-arrangement i samarbejde med
byens øvrige gymnasier. Fhv. udenrigsminister Poul Härtling
indledte diskussionen om EF. Oplæsning ved skuespiller ved
Århus teater, Aksel Erhardtsen. Foredrag ved frv. rektor i
Kenya, mr. T. Sharma: »Asiaternes stilling i Afrika med sær
ligt henblik på forholdene i Uganda«.
Teatergruppen »Banden« opførte skifteholdet. Efter fore
stillingen diskussion.
Et U-landsarrangement, hvor 5 elever og en lærer fortalte
om en rejse til Uganda (se også beretning fra U-gruppen).
Jazz-klaver med pianisten Oscar Peterson.
Formning
I lighed med sidste år arrangerede vi den 5. april en udstilling
af arbejder fra 2 abcxyz. Da udstillingen skulle vises i festsalen
i forbindelse med forårskoncerten, var det nødvendigt at sor
tere lidt i det store billedmateriale, idet vi kun havde plads til
8 spanske vægge.
Trods den store forskel i udtryksmåde havde vi held til at
stable en god seværdig udstilling på benene. Udstillingen viste
eksempler på de forskellige teknikker, vi har arbejdet med i 2. g:
blyant, tusch, oliekridt, akvarel, oliemaleri, batik, linoleums
tryk og andre former for grafik.
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Forældre, elever og andre interesserede mødte talrigt frem,
og aftenen blev festligt afsluttet med optræden af sang- og
spilleglade lærere og elever.
Ib Lauritzen.
Musik
Skolekorets og musikliniekorets arbejde
I dette skoleår afholdtes to koncerter. Den første fandt sted i
november måned i samarbejde med skolens forældreforening.
Musikliniekoret indledte med bl. a. nogle arrangementer af ele
verne i 3. g under deres egen direktion. En række instrumen
talsatser blev fremført af Lis Sørensen, Birgit Sneborg Alrøe,
Tyge Strøm Flansen, Poul Søgård-Jensen, Erik Kristensen og
skolens musiklærere. Desuden havde elever fra 2 a og 2 b en
afdeling folkesange i egne arrangementer. Skolekoret sluttede
med en række satser, spændende fra renæssancetidens madri
galer til et moderne talekor.
Ved juleafslutningen sang skolekoret en række engelske
Christmas carols samt Carl Nielsens »Mit hjerte altid vanker«.
I tilknytning til formningslærer lb Lauritzens udstilling af
elevarbejder afholdtes forårskoncerten den 5. april. - Denne
formede sig i store træk som efterårskoncerten med en række
afdelinger med de to kor samt instrumentalindslag: Det nydan
nede Viby Consort, der opførte Praetorius’ Terpsichore, piani
sterne Christine Dalby, Peter Bo Nielsen, Erik Kristensen, Jens
Dalsgård, folkesangeren Kirsten Grove samt jazz-beat ved Lis
Sørensen, Finn Odderskov, Jan Vengsgaard og Per Clausen.
Jens Dalsgaard, Finn Aidt.

Skolebal
Skoleballet 1973 blev en kæmpesucces. Ca. 1000 mennesker
mødte feststemte op til en dejlig aften. Et blandet team fra
gymnasiet opførte en revy, som parodierede elever såvel som
lærere. Senere på aftenen var der lejlighed til at nyde et stykke
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smørrebrød og diverse forfriskninger. »Arosia« spillede op til
dans, og Les Lanciers blev atter en succes.
Festen var arrangeret af elever fra 1 a, 3 a og en enkelt lærer.
Jens Vesterguard.
Elevudveksling
I dagene fra den 28. marts til den 9. april var 30 elever fra gym
nasiet i Villeneuve-le-Roi ved Paris gæster hos elever i 2 b, 2 c
og 2 x. De franske elever fulgte undervisningen på skolen 3-4
timer om dagen og levede ellers en dansk families normale liv.
I forbindelse med efterårsferien 1973 skal de danske elever på
genvisit i Paris.
Der blev efter besøget fra fransk side udtrykt stor tilfredshed
med det menneskelige og pædagogiske udbytte af arrangemen
tet. Set med danske øjne kom hertil en enestående sproglig træ
ning og ikke mindst en motivation, der giver de bedste mulig
heder for den fortsatte franskundervisning.
Der vil senere af de franske elever og de to lærere, der ledsa
gede dem, blive udarbejdet en rapport om opholdet.
Torkild Smidt.
Viby Amtsgymnasiums voksenundervisningsprojekt i Uganda
Undervisningen startede for ca. et år siden under U-gruppens
rejse i Østafrika. Den har sendt os en oversigt over projektets
nuværende omfang.
Projektet, som støttes af lærere og elever her på skolen gen
nem den såkaldte U-LANDSSKAT, har, som det fremgår af
nedenstående, 164 elever. Der kalkuleres med kr. 7.000 på års
basis, hvilket dækker materialer og lærerlønninger — lokalerne
er gratis.
Administreringen foregår via gymnasiet Kigezi College, som
vi har haft kontakt med allerede før projektets start. På Kigezi
College findes en komité, som U-gruppen har været med til at
nedsætte under sit besøg. Herfra nedenstående oversigt modta
get i april 1973:
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Undervisningsplan for voksenundervisningsprojektet i Uganda
Der undervises i: Læsning, skrivning, talbehandling, elemen
tært engelsk og almen viden.
1. Analfabet-gruppen
a) enkelte bogstaver, sammenkædede bogstaver, ord, sætninger.
b) læsning, skrivning — ledende sætninger, korte historier, hvor
muligt i billeder, korte stile på lokalsprog - indtil eleverne
når op på et vist niveau.
c) talbehandling I) indledende øvelser - eleverne tæller penge, kvæg etc.
II) genkendelse og nedskrivning af cifre.
111) addition, subtraktion, multiplikation, division, foruden
simpel brøkregning.
IV) simpel procentregning.
V) anvendelse af tal, f. eks. til mål, penge, tid.
2. Dropouts (næsten altid af økonomiske årsager) fra under
skolens fire første klasser
Som i gruppe 1, desuden elementært engelsk.
a) Eleverne lærer engelsk svarende til de fire første klassetrin.
Lette og velillustrerede tekstbøger.
b) Foruden simpel regning lærer eleverne om bankernes funk
tion (lidt om rente, pengesikkerhed, lån til bønder og hand
lende).
3. Almen viden for voksne
a) Regler for hygiejne og anvendelse af disse regler i hver
dagslivet.
b) Musik I) Ugandas nationalsang.
II) Almindelige og populære sange og danse for viderefø
relsen af Ugandas kultur. (Radio Uganda af stor hjælp
- eleverne opfordres til at lytte til sådanne program
mer).
c) Simple, men vigtige ideer om agerbrug i almindelighed; pro
centdelen af ugandesere beskæftiget med agerbrug; agerbru
gets rolle i Ugandas økonomiske udvikling; landbrugspro32

jekter i provinsen, 1. eks. Young Farmers Projects, District
Farm Institutes; landbrugsskoler i Uganda etc.
d) Cooperativ-bevægelsen —
I) dens rolle.
II) afsætning af afgrøder, f. eks. bomuld, kaffe, majs, kål,
jordnødder etc.
Ill) afsætningsproblemer — forsinkelse ved betaling af pro
ducenter, så de også bliver forsinket i betaling af skat,
afgifter etc.
- fald i verdensmarkedsprisen for afgrøder.
-begrænset efterspørgsel på f. eks. Ugandas kaffe på
verdensmarkedet.
G. M. Ndoleriire
i samarbejde med
J. G. Ntungwa

Nedenstående viser antallet af elever i hver gruppe eller klasse:
1. gruppe ved Mr. Barugahare ........................................ 35
2. gruppe ved Mr. Tirwakunda ...................................... 26
3. gruppe ved Mr. Mugyenyi .......................................... 35
4. gruppe ved Mr. Bitarabeho .......................................... 30
5. gruppe ved Mr. Ntungwa ............................................ 28
6. gruppe ved Mr. Turyagyenda ..................................... 10
TOTAL.........
164

På trods al det ovennævnte antal, som angiver den regelmæs
sige tilslutning, er der tider, hvor antallet ryger op på 200 og
flere. Til tider kan det modsatte ske, men ovenstående er nogen
lunde den regelmæssige tilslutning.
U-gruppen, Viby Amtsgymnasium.
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I sommeren 1972 drog 4 studenter, 5 elever og 1 lærer fra Viby
Amtsgymnasium til Afrika. Turen havde været planlagt længe,
og da den omsider blev realiseret, var prisen for selve rejsen
2.157 kr. plus de obligatoriske vaccinationer plus forsikringer
og lommepenge. Alt i alt ca. 3.000 kr. Vi tog først flyet til Nai
robi, hvor vi overnattede, før vi fortsatte til Kampala, Ugandas
hovedstad, hvor vi blev et stykke tid, inden vi i to lejede biler
fortsatte mod sydvest, mod Kigezi College, der var vort pri
mære mål. Her boede vi, spiste og hyggede os med eleverne og
tog ud for at besøge dem i deres hjem.
Den sidste dag, før vi skulle forlade skolen, tog vi på bjerg
bestigning. På grænsen til Congo ligger tre bjerge, og det var
det mindste af dem, vi besteg — nogle af os måtte dog give op
p. gr. a. den tynde luft. Næste dag tog vi nordpå mod Queen
Elisabeth Park, et stort dyrereservat på grænsen til Congo, hvor
vi overnattede og tog på fotosafari. Herfra tog vi atter til Nai
robi over Kampala, og fortsatte straks til Mombasa for at hvile
ud og bade i det Indiske Ocean. Her boede vi i en lejet bungalov lige ud til vandet. Nogle af os blev dog trætte af solbadning
og tog nordop på stop. Efter en overnatning i en lille landsby
tog vi til Lamu, en lille ø nær kysten. Lamu gør sig bemærket
ved at være stærkt arabisk præget. Vi overnattede én gang på
Lamu og vendte derefter tilbage til resten af selskabet. Få dage
efter tog vi hjem.
Turen varede 5 uger, og det er klart, at jeg ikke på så lidt
plads, som her er mig givet, formår at give noget reelt indtryk
af turen. Der kunne fortælles længe om at rejse på 3. klasse i
afrikanske tog, om morke cikadesummende nætter, om natklub
ber og landsbyer, om gule, plumrede floder, om vore grænseløse
undren over alt, hvad vi så, om vore frustrationer, da vi vendte
hjem - men lad det være.
Hvis I får tilbudet om at komme til Afrika, så pak tandbørst
og myggebalsam og skynd jer af sted - I vil aldrig fortryde det.
Tine 3 z/ Fjendbo, Peter, Ole, Lise, Ani, Anne-Marie,
Kirsten, Lis og Marianne.
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Studieophold i England
1 dagene 8.-22. oktober 1972 var de tre nysproglige 3. g’er på
en slags studieophold på kursuscentret Kelston Park lige uden
for Bath. - Hele projektet var kommet i stand ved Hanne Jør
gensens kontakt i 1970 (kursus for engelsklærere i Bristol) med
John Lees (lektor ved universitetet i Bristol), som frivilligt og
ulønnet påtog sig det store arbejde at arrangere de 14 dages op
hold: ordne alt med Kelston Park, arrangere foredrag, ’initia
tive tests’, busture, indkvarteringer m. m.
Tidspunktet for turen var vi bundet til: det var det eneste, vi
kunne få på Kelston Park, som normalt er optaget 1-2 år frem.
Vi havde vel nok foretrukket starten af skoleåret, men oktober
var glimrende: turistsæsonen er ovre, og vejret er stadig mildt
og behageligt. Desuden virkede det i betragtning af turens ka
rakter ganske rimeligt, at det var halvt skoletid, halvt ferie.
Vi drog af sted med hjertet i halsen: det hele var jo nyt for
både de 45 elever og de 3 lærere. Alle vendte begejstrede hjem.
Af den negative kritik bør nævnes: der bør forhåndsoriente
res endnu grundigere om de ting og steder, man agter at be
søge; mange fandt programmet rigelig stramt; Londonbesøget
på det tidspunkt var ikke smart: alle var godt trætte, og et endags-besøg i sådan en by er ligesom hverken det ene eller andet;
flere fandt, at der burde gøres mere ud af skole-besøgene, og at
der burde være langt mere feed-back på ’initiative tests’.
Skolemæssigt er der også problemer: man kan jo ikke kræve,
at eleverne skal tage med, og nogle af ns’erne blev hjemme,
hvilket forøgede det i forvejen betydelige skema- og arbejdsbesvær, der blev for de hjemmeblivende mus’er og smf’er. Vi
supplerede iøvrigt med en 2 HF’er, en 3. g’er mat., fire 2 ns’er
og en 1 s’er. De var også glade for turen og mente iøvrigt lige
som de fleste af 3. g’erne, at den nok helst bør ligge i 2. g.
Men ellers var der mange lovord: selve stedet, en ca. 200 år
gammel herskabsvilla i en skøn park i en lille landsby uden for
det på mange måder charmerende Bath. Vi fik en fantastisk fin
behandling og forplejning. Skolebesøgene var gode, dog især
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fordi vore elever var forbløffede over at se den ringe forfat
ning, mange engelske skoler er i, og den meget gammeldags, læ
rerstyrede, kedelige undervisning, mange engelske skoleelever
sløvt og passivt lader sig udsætte for. Der kom pludselig mange
direkte og indirekte skulderklap til det danske gymnasium. Ud
flugterne var fornøjelige og udbytterige, og den private ind
kvartering i week-enden og ’initiative tests’ gav rig lejlighed til
spændende og personlig kontakt med »rigtige levende englæn
dere«.
Det kunne undertiden være lidt svært at acceptere det ud
bredte roderi og den mangel på præcision (vores bus kom nor
malt et kvarter til en halv time for sent), som også kendetegner
englænderne, men den charme, varme og humor, man traf alle
vegne, gjorde lykke — det gjorde pub’erne forresten også.
Spændende og sjovt var det. Elever og lærere blev rystet
godt sammen.
Turen kostede iøvrigt så lidt som 850 kr. pr. elev. At det
kunne gøres så billigt, skyldtes dels et tilskud fra Forældrefor
eningens rejsefond, dels at John Lees skaffede os en række fa
vør-priser, dels at selve rejsen i god tid var kontraheret til en
meget favorabel pris med Skolerejsebureauet.

Program for 3 ns-studieophold på Kelston Park oktober 1972
Søndag 8.: Afrejse Århus.
Mandag 9.: Ankomst Kelston Park.
Tirsdag 10.: Form.: Foredrag om Bath. Efterm.: Kikke på -.
Onsdag 11.: Form. + Ua efterm.: Besøge skoler i Bath og om
egn. Efterm.: Foredrag om Wales.
Torsdag 12.: Udflugt til/i Wales.
Aften: teater i Bristol (Henry IV).
Fredag 13.: Initiative tests (14 grupper å 3 placeres på strategi
ske steder i Bath og interviewer de forbipasserende »ind
fødte« om ét af flg. spørgsmål:
Britain and the Common Market.
The Problem of Nothern Ireland.
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Immigration and the Ugandan Asians.
The Pros and Cons of Comprehensive Schools.
Lørdag 14, søndag 15.: Indkvartering fortrinsvis i private hjem.
Mandag 16.:Form.: fri, shoppe i Bath.
Efterm.: Udflugt til Stonehenge og Salisbury.
Tirsdag 17.: Udflugt til the Cotswolds og Stratford-on-Avon.
Onsdag 18.: Besøge skoler i Bath og omegn (samme som ugen
før). Efterm.: Foredrag »Some sociological observations on
current British society« (med inddragning af interview-ma
teriale fra fredag den 13.).
Torsdag 19.: Form.: Initiative tests (div. grupper, de fleste be
væbnet med kassette-båndoptagere, opsøger div. mennesker
og interviewer dem om 117 forskellige ting).
Efterm.: Shopping-tur til Bristol.
Aften: »Farewell dinner« på Kelston Park.
Fredag 20.: Afrejse til London, se Windsor på vejen.
Efterm.: installeres på (iskoldt) hotel.
Aften: sightseeing.
Lørdag 21.: Form.: sightseeing.
Efterm.: afrejse til Harwich.
Søndag 22.: Hjemkomst til Århus.

Hanne Jørgensen, Poul Bruun, Martin Kolte.

Forældreforeningen
Forældreforeningen har som tidligere år søgt at arrangere fore
drags- og diskussionsaftener, som kunne have forældrenes in
teresser.
Efter generalforsamlingen den 26. september 1972 causerede
journalist fru Annelise Vestergaard over temaet: »Det er svært
at skifte skole, også for forældrene«. Ved det efterfølgende kaf
febord blev der lejlighed til at stille spørgsmål, og snakken gik
livligt. Her var det som sædvanlig en stor fordel, at skolens
rektor og en del lærere var mødt frem.
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Den årlige skolekoncert, der efterhånden er blevet en god
tradition, afholdtes den 23. november. Mange forældre var
mødt op for at benytte denne lejlighed til at høre, hvad ele
verne fra den musikalske linie kunne præstere.
I februar 73 blev arrangeret en U-landsaften, der blev le
det af adjunkterne Hugo Timmermann og Kaj Fjendbo. Sidste
sommer havde en gruppe elever med lærere været på en rejse
til Uganda. Vi fik en udførlig forklaring på U-gruppens for
mål og opbygning. Der blev vist en del lysbilleder fra rejsen,
kommenteret af deltagerne. Desuden havde eleverne udstillet
en del hjembragte genstande, og man havde klædt sig i sprag
lede klædedragter, erhvervet på rejsen.
Traditionen tro arrangerede foreningen i samarbejde med
eleverne en stor fest på 3. g’ernes sidste skoledag. Til festen,
der havde stor tilslutning fra forældre og lærere, var arrange
ret kunstneroptræden, spisning og dans. Festen var også i år
meget vellykket, en tradition, der nok er værd at bygge videre
på.
Foreningens rejsefond har også i år ydet tilskud til elevernes
udenlandsrejser. Rejsefonden fik et ekstra tilskud, idet over
skuddet ved ølsalget fra 3. g festen gik hertil.

Foreningens nuværende bestyrelse består af:
Hr. Kaj Skærbæk (formand).
Fru Annelise Vestergaard (næstformand).
Hr. B. FIviid Bengtson (kasserer).
Fru Kirsten Nielson (sekretær).
Adjunkt Poul Bruun (lærernes repræsentant).
Til slut skal lyde en tak til alle ved skolen for den store hjælp,
man altid yder ved vore arrangementer og i vort daglige arbejde.
P.b. v.:
Med venlig hilsen
Skærbæk.
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TYSK
Oversigt over tyskundervisningen ved Viby Amtsgymnasium.

Forudsætning

Gren/retning

1.

2-/3. real

1 g matematisk

5

semester (2 semestre = 1 skoleår)
2. 3. 4. 5. 6.
Eksamensform
5
Mundtlig prøve

2-/3. real

Sproglig

3

3

Kundskaber
svarende til
realeksamen

1 HF 2.
fremmedsprog
fællesfag

4

3

Kundskaber
svarende til
realeksamen

2 HF 2.
i remmedsprog
tilvalg

4

3

3

3

Mundti. og skriftl.

Kundskaber
svarende til
realeksamen

2 HF 1.
fremmedsprog
tilvalg

3

5

8

7

Mundti. og skriftl.

3

3

5

5

Mundti. og skriftl.
Mundtlig prøve

For de grene af det nysproglige gymnasium, som yderligere til
bydes ved grenvalget efter 1. g, gælder, at tysk/engelsk kan
fortsætte efter elevens eget valg, han/hun derved for tysks ved
kommende vil følge de nysprogliges skema og timetal. Dette
gælder samfunds- og musiklinien.
En redegørelse for de enkelte holds målsætning og eksamens
krav, således som disse fremgår af de gældende bestemmelser,
skal ikke gives her. De enkelte klasser bør efter de nyeste be
stemmelser være inddraget i planlægningen af årets arbejde og
vil således være bekendt med, hvad der forlanges læst.
Af denne medbestemmelsesret vil også følge, at klasserne har
vidt forskellig sammensætning af pensum. Den enkelte elev har
rig lejlighed til at få sine interesser tilgodeset, når læsestoffet
bestemmes af elever og lærer i fællesskab. Tysklærerne vil med
taknemmelighed tage imod forslag, og alene sværhedsgraden af
teksterne kan stille sig hindrende i vejen for at gennemføre
eventuelle ønsker i praksis.
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I det forløbne år har tysklærerne - ligesom i tidligere år gennem regelmæssige indbyrdes drøftelser aftalt bogindkøb,
filmforevisninger m. m. og iøvrigt udvekslet ideer med hensyn
til undervisningsformer og -indhold. Således har Manfred Gre
gors »Die Brücke« været vist som film. En meget stærk film om
nogle 3. g’eres skæbne i de sidste kampe under anden verdens
krig. Især HF-klasserne og 1. g’erne havde glæde af dette.
Der har endvidere været arrangeret bustur til Aalborg, hvor
Volksbühne Berlin, DDR, opførte Bertolt Brechts »Der gute
Mensch von Sezuan«. Henved 50 elever deltog i turen.
I løbet af vinteren har en del elever benyttet forskellige til
bud om at overvære filmforevisninger af tyske film på univer
sitetet, arrangeret af de tyskstuderende der. Af film kan næv
nes Kafka: Das Schloss, Mann: Die Buddenbrooks og Bücher:
Woyzeck. Skolens lærere var også med til at formidle Bremer
Zimmertheaters gæstespil på Aarhus Statsgymnasium med
Sternheims »Die Hose«, et samfundskritisk teaterstykke fra o.
1910. Adskillige elever fandt vej derop.
En gruppe elever i de nuværende 2. g-klasser deltog i efter
årsferien i en udvekslingsrejse til Aachen, Nordrhein-Westfa
len. I en uge deltog de i den daglige undervisning på gymnasiet
i forskellige fag på forskellige klassetrin. Det gav et godt ind
blik i det tyske skolevæsen. Da de samtidig var privat indkvar
terede, blev turens udbytte stort. Nu glæder vi os til at kunne
gøre gengæld for den tyske gæstfrihed, når vore værtsfolk be
søger os umiddelbart efter sommerferien. En planlægning af
deres ophold er så småt i gang, ligesom der til efterårsferien er
planer om at lade de kommende 2. g’ere besøge Aachen.
For lærernes vedkommende har året budt på følgende: ad
junkt P. E. Søgård-Jensen opholdt sig i 4 uger i NordrheinWestfalen som gæstelærer. Han knyttede kontakt med vor ud
vekslingsskole i Aachen. I såvel efterårssemestret som forårs
semestret har tyskhold med deres lærere været involveret i de
monstrationstimer i forbindelse med lærerkandidatuddannelsen.
På tysklærernes vegne: Erik Jensen.
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FYSIK
3 mfx (PK) har som valgfrit emne beskæftiget sig med astro
fysik og herunder læst uddrag af Gyldenkerne & Lorensen:
»Astronomi for Gymnasiet« (H. R. — diagrammet m. m.) samt
artiklen »Kerneprocesser og universets udvikling« fra Niels
Bohrs-instituttets publikation »Atomkernens mikro makro ver
den«.
3 mfy (KF) har som valgfrit emne læst astrofysik efter Jep
sen: »Saturn«.
3 mfz (PH) har som valgfrit emne læst astrofysik. Som ho
vedkilde er anvendt Henning Jørgensen: »Teoretisk astrofysik«
samt Ben Mottelson: Kerneprocesser og universets udvikling fra
»Atomkernens mikro makro verden«. Der er herunder udarbej
det noter ved gruppearbejde. Af emner, der er behandlet heri,
kan bl. a. nævnes: Lysintensiteter, størrelsesklassemåling med
snævert filter, farveindeks, spektre, stjernemodel, energipro
duktion i en stjerne og en stjernes udvikling. Vor erfaring er,
at der er taget for mange emner med, selv om der er brugt
mere tid, end der er normeret.
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