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FORBEMÆRKNING

Dette årsskrift handler om det, der er det specielle ved Avedøre Statsskole det såkaldte ledelsesforsøg. Den daglige undervisning og diverse eksaminer
følger undervisningsministeriets bekendtgørelser for gymnasiet og HF - ganske
ligesom alle andre gymnasier. Bidrag til årsskriftet er hovedsagelig leveret af
lærere og elever, der har været særlig aktive i ledelsesforsøget, men alle har
haft mulighed for at komme med indlæg - der har ikke været nogen form for
censur.
Juni 1977
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1. PRESSEN OG AVEDØRE STATSSKOLE

Den offentlige mening
Da skolen startede, blev den omtalt i næsten alle københavnske aviser - i fle
re tilfælde på forsiden og med store billeder af hovedpersonerne (først Ole
Thorup, siden Joan Larsen) -

MEN HVILKEN OMTALE ! ! !
Klippene overfor viser hvordan.
Sandheden er, at skolen har en såkaldt kommitteret, nemlig den nu 35årige Ole Thorup, der er adjunkt og udnævnt af Direktoratet for gymnasie
skolerne for en periode af 6 år. Den kommitterede fungerer med enkelte und
tagelser som en rektor på andre gymnasier.
Desuden vælges af skoleforsamlingen (alle på skolen) et koordinations
udvalg - nærmest et ansættelsesudvalg - formanden for dette kan være pedel,
lærer eller elev, men i udvalget skal altid sidde mindst 3 lærere, og den kom
mitterede har ret til at overvære møderne. Formanden fungerer stort set kun
som mødeindkalder for udvalget, der skal bestå af 8 medlemmer. Direktoratet
har den endelige afgørelse i alle KU-sager.
Vi tror, at sådanne overskrifter fæstner sig i folks opmærksomhed, og
at de er skyld i, at der hersker så mange fordomme om Avedøre Statsskole.
Desuden ved vi, at opinionsdannende personer som lærere og rektorer på an
dre gymnasier advarer mod Avedøre Statsskole uden at have førstehåndskend
skab til skolen. Mon ikke disse faktorer alene kan forklare, at tilgangen til
skolen har været mindre end ønskelig?
I erkendelse af, at det er nødvendigt for skolen at få mange elever, der
selv har valgt Avedøre Statsskole, har vi kontaktet forskellige lokalblade og
fortalt om skolen og manglen på elever. Formentlig er det disse notitser, som
konservative amtsrådsmedlemmer har skimmet - uden at s.pørge om de dybere
liggende årsager til den dvigtende elevtilgang konstaterer de nu: skolen har
ikke elever nok, forsøget bør nedlægges.
Hermed har de lokale aviser fået nyt sensations stof om Avedøre Stats
skole :

»■

Forsøgsordningen på
Avedøre Gymnasium
skræmmer eleverne væl
- derfor vil vi godt have Indført normal styreform, siger den konservative g rupf

Konservative i amtsrådet: amtsrådet

Stands forsøget på
Avedøre Statsskole
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Vi mener ikke, at det er forsøget, der skræmmer eleverne bort - for de
elever, der ønsker det, kan blot følge undervisningen og undlade at deltage i
forsøget - det er derimod misvisende og sensationel presseomtale, der for
skrækker folk.
Heldigvis kan vi konstatere, at en del elever udefra tilsyneladende har
mere pålidelige kilder - måske elever på Avedøre Statsskole eller studenter
herfra? - i hvert fald har vi i år haft betydelig større elevtilgang, således at
vi fra næste skoleår kan starte med 3 matematiske klasser, 1 nysproglig og 3
HF-klasser - vel at mærke med elever, der som første ønske har haft Aved
øre Statsskole.

Ellen Jensen
Avedøre Statsskole og pressen

Det begynder efterhånden at blive trivielt, men tilsyneladende er der ingen
ende på det: når man ved forskellige lejligheder træffer kolleger fra andre
gymnasier, falder følgende replikker med bedøvende regelmæssighed:
1.
"Nåh, Avedøre! Det er jo der I har en 17-årig pige somrektor. "
2."Nåh, Avedøre! Det er jo der eleverne bestemmer alting selv. "
Og hvis man gider, og det gør man jo i den gode sags tjeneste,kan man
bruge en lille times tid på at forklare hvad AS og forsøget igrunden er for
noget. Bl. a. at den 17-årige pige forlængst er blevet student og at hun ingen
lunde har været rektor, men derimod formand for koordinationsudvalget. Og
at eleverne, trods et udtalt ønske om det modsatte, på ingen måde bestemmer
alting selv, så lidt som lærerne eller den kommitterede gør det.
Når disse primitive og betingede rygmarvsreflekser over for AS kan
iagttages blandt lærere i gymnasieskolen, kan man forestille sig reaktionerne
hos folk, hvis kendskab til gymnasieskolen og dens placering inden for uddan
nelsessystemet er endnu mindre. For ikke så længe siden bragte Ekstrabladet
fx. et læserbrev fra en harmdirrende mor. Hun frarådede på det indstændigste
folk til at sætte deres afkom på AS, eftersom 11 (deriblandt hendes egen søn)
ud af 19 var dumpet til studentereksamen! Og der var griset og rodet på sko
len. Og lærerne var ensrettede og uduelige.
Disse urimelige påstande er selvfølgelig blevet tilbagevist med al for
nøden dokumentation, bl. a. af tidligere elever fra skolen. Men de er blevet
læst. Og indholdet har bundfældet sig et eller andet sted i baghovedet, hvortil
intellektet er forment adgang. Det hele begyndte i 19 73.
Da kunne man nemlig i diverse dagblade læse at "Her kan Linda på 16
blive rektor" (Berl. Tidn), "17-årig pige bliver rektor" (BT), "En elev, en
pedel, en far eller mor kan blive rektor" (Dagbladet), for blot at nævne et par
eksempler. Nogle journalister var vidende om at det trods alt var den kommit
terede der fungerede som skolens rektor, men for alligevel at få solgt avisen,
figurerede han under overskriften "Landets yngste rektor" Taastrup Bladet)
eller "Rektor blot et sikkerhedsnet under elevers styre af skolen" (Berlingske Tidende). Seriøs og objektiv information. Det skal ikke kunne siges at den
danske presse løber med en halv vind, når det gælder uddannelsespolitiske
problemer.
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Desværre har disse markedsførte slogans om AS bundfældet sig i en grad
der kun er mulig i et oplyst demokrati som det vi befinder os i.
Myten om den 17-årige rektor (med de pæne ben, jfr. Politikens forside,
juni 1974) samt de rodede, grisede og - hvorfor ikke sige det rent ud? - ven
streorienterede elever og lærere har som alle andre myter udvist en betyde
lig livskraft, og vi har brugt en del tid på at få dem manet ned i den mudder
grøft de kommer fra. Med et vist held. Troede vi, indtil formanden for den
konservative gruppe i Københavns Amtsråd, formentlig i et anfald af ørkesløshed, førte sig frem i Hvidovre Avis med et forslag om at lukke forsøget på AS,
da forældrene er bange for at sende deres børn derhen og lærerne på omeg
nens folkeskoler fraråder børnene at søge dette gymnasium. Manden hedder
J. J. Madsen og vil gå over i skolens historie på linie med de mange pædago
gisk kyndige borgere der i tidens løb har udtalt sig om forsøget på AS uden
nogen sinde at have været på skolen. Da han havde stillet dette forslag var hans
kræfter nemlig sluppet op, og han var således ikke i stand til at bevæge sig ud
på AS for at tage os i øjesyn.
I dette tilfælde, og i flere andre, har debatten om forsøgets relevans
hovedsagelig været ført i den lokale presse, der bliver grundigt læst af de
potentielle leverandører af elever til AS. Da det altid har været vore modstan
dere der er gået i offensiven, har debatten fra vor side været begrænset til at
dokumentere at en studentereksamen fra AS er mindst lige så god som fra et
hvert andet gymnasium, at der ikke finder marxistisk indoktrinering sted samt
at narkotikamisbrug og anden dårligdom ikke forekommer.
Der er efterhånden grund til at spørge sig selv om det fortsat kan nytte
at diskutere på dette niveau i pressen. Det har ihvertfald næppe været ministe
riets mening at ledelsesforsøget skulle omgives med denne form for offentlig
hed, men derimod at sætte en kvalificeret debat i gang om styringsformer in
den for de 16-19 åriges uddannelse, med baggrund i bl. a. de erfaringer vi gør
på AS. Det er ihvertfald hvad bekendtgørelsen om forsøget lægger op til, og
denne bekendtgørelse er det - hvis der endnu skulle bestå nogen tvivl - ikke os
men ministeriet der har hovedparten af æren for.
Holdningen til AS, således som den kommer frem i den lokale eller lands
dækkende presse, afspejler eller fremmer nogle politiske konjunkturer der ikke
har ret meget at gøre med det demokrati vi tilstræber at leve under inden for
skolens rammer. Vi ved at de skulderklap forsøget blev overøst med i begyn
delsen af 70'erne, i dag har forvandlet sig til håndkantslag. Men skriverierne
har alligevel haft en positiv effekt: de har gjort det klart for mange på skolen,
at hvis man vil bevare selv beskedne demokratiske fremskridt, må man kæm
pe for dem.

Lars Bonnevie
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2.

DE STYRENDE ORGANER

PÄ ANDRE GYMNASIER
Jfr. Bekendtgørelse om lærerforsamling og samarbejdsudvalg
23. december 1969

REKTOR
Optagelse af elever.
Time- og fagfordeling,
Eksamensret,
Administration,
M.M. - dvs. alt det der ikke er nævnt

LÆRERE

T. A.P.

Forsøgsundervisning
Undervisningsmidler
Vikartimer
Inventar

Pedel
Kontorpersonale
Rengøring

0
Høres om:
Time- og fagfordeling
Stillings opslag
Budget
Årsprøver
Ekskusioner
Lokalernes anvendeis s

SAMARBEJDSUDVALG
Rektor, 3 lærere, 3 elever
fællestimer, skolefester, ordensregler
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PÄ AVEDØRE STATSSKOLE

Jfr. Bekendtgørelse om særlige styrelsesregler for Avedøre Statsskole
30. August 1974
DEN KOMMITTEREDE
Kontrol,
Optagelse af elever,
Eksamen,
Time- og fagfordeling,
Adminis tration

SKOLEFORSAMLING
LÆRERE
(32)

ELEVER
(350)

T. A. P.
(17)

Fastsætter
Principper for:
Stillingsbesættelse
Ansættelse af vikar og T. A. P.
Ansættelse af studievejleder
Tildeling af administrative hverv
Vikartimers fordeling
Instruktion, kontrol og påtale over for T. A.P.
Kompetence:
Rektors
Lærerråds
Samarbej dsudvalgs

KOORDINATIONSUDVALG
3 lærere, 3 elever, 1 T.A.P., 1 formand
Ansættelse af lærere og andet personale

UDVALG

f. eks. budgetudvalg, information, fællestimer, m. m.
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3, FORRETNINGSORDEN FOR
SKOLEFORSAMLINGEN VED AVEDØRE STATSSKOLE
Jfr. Bekendtgørelsen af 30. august 19 74 § 11 og 12

A. Alment

1. Skoleforsamlingens arbejde vil hovedsagelig være at nedsætte og kontrol
lere udvalg, som af skoleforsamlingen får pålagt veldefinerede arbejdsop
gaver. På grundlag af udvalgenes indstillinger og beretninger skal skole
forsamlingen diskutere og beslutte om de pågældende sager.

2. Skoleforsamlingen kan også uden forudgående udvalgsarbejde behandle og
beslutte om sager, når disse fremlægges med det nødvendige baggrunds
materiale (sådan behandling kan eventuelt ske ved klassemøder).
3. Opgaver, som er knyttet til skoleforsamlingens arbejde, varetages af dags
ordenudvalget.

B. Skoleforsamlingsmøder
1. Dagsordenudvalget indkalder til skoleforsamlingsmøder under iagttagelse
af de tidsfrister, der er fastsat i bekendtgørelsen § 12,. stk. 3-4.

2. Ordinære skoleforsamlingsmøder afholdes torsdag, mindst en gang om må
neden, fra kl. 11, 00 til kl. 11,45, dog kun når der er normal skolegang om
torsdagen.
3. Ud over de ekstraordinære møder, som omtales i bekendtgørelsens § 12,
stk. 2, kan dagsordenudvalget indkalde til ekstraordinært møde, hvis der
er mange eller presserende sager på dagsordenen.
4. Dagsordenudvalget kan ved opslag senest tirsdag aflyse et ordinært skole
forsamlingsmøde den efterfølgende torsdag, hvis der ikke er fremkommet
emner til dagsordenen, dog skal der ifølge bekendtgørelsen, § 12, stk. 1,
afholdes mindst ét møde om måneden.
5. Der tages kun beslutningsreferat.
6. Skoleforsamlingen vælger en gang hver 6. måned og samtidigt med valget
til dagsordenudvalget et referentkorps bestående af 6-10 medlemmer. Med
lemmerne vælger selv referent til de enkelte skoleforsamlingsmøder.

C. Dirigent ved skoleforsamlingsmøder
1. Skoleforsamlingen vælger en gang hver 6. måned og samtidigt med valget
til dagsordenudvalget et dirigentkorps bestående af 6-10 medlemmer. Med
lemmerne vælger selv dirigent til de enkelte skoleforsamlingsmøder.
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2. Under mødet kan dirigenten afsættes ved afstemning. Der skal i så fald væl
ges ny dirigent inden mødet kan fortsætte.
3. Dirigenten leder mødet i henhold til dagsordenen.
4. Dirigenten kan afslutte diskussionen om et emne, når emnet synes tilstræk
keligt belyst.

5. Dirigenten kan henstille til et medlem at fatte sig i korthed under et dis
kussionsindlæg.
6. Dirigenten skal sætte forslag stillet af medlemmer af skoleforsamlingen til
afstemning, når forslaget er belyst.
7. Stilles der flere forslag til afstemning i forbindelse med samme sag, afgør
dirigenten rækkefølgen af afstemningerne, således at det mest vidtgående
forslag sættes til afstemning først.

8. Skoleforsamlingen kan ved afstemning omstøde afgørelser, truffet af diri
genten i henhold til punkterne C 3 - C 7, inden afgørelserne iværksættes.
9. Ved nedsættelse af ad hoc udvalg udpeger dirigenten en mødeindkalder.
D. Klassemøder
1. Skoleforsamlingen kan henvise punkter på dagsordenen til behandling ved
klassemøder.

2. Lærergruppen og TAP-gruppen udgør i forbindelse med klassemøder én
klasse. Lærerklassen og TAP-klassen kan holde møder sammen.
3. Ved klassemøder skal hver klasse vælge en dirigent med samme beføjelser
som i punkterne C 3 - C 7. Der skal udarbejdes et skriftligt referat af klas
sens beslutninger.

4. Senest første skoledag efter afholdelse af klassemøder, skal klassernes
referenter mødes og udarbejde beretning med eventuelle forslag til afstem
ning til næste skoleforsamlingsmøde. Referat fra dette møde offentliggøres
ved opslag senest førstkommende skoledag efter mødet.
5. Dagsordenudvalget bestemmer tidspunkt for afholdelse af klassemøde, samt
i henhold til punkt D 4 tidspunkt for afholdelse af referentmøder.
E. Nedsættelse af udvalg

1. Skoleforsamlingen skal ved nedsættelse af udvalg i henhold til bekendtgø
relsen § 10, bestemme udvalgets sammensætning, arbejdsopgaver og even
tuelle tidsbegrænsning, samt i henhold til bekendtgørelsen § 11, stk. 2
træffe beslutning om udvalgets forretningsorden.

2. Udvalgene udarbejder mindst et forslag til fremlæggelse på skoleforsam
lingen.
3. Udvalg, nedsat af skoleforsamlingen, kan kun opløses af skoleforsamlingen.
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4. Følgende faste udvalg skal nedsættes: budgetudvalg, faggrupper, dagsorden
udvalg, KU, kulturudvalg, postudvalg med mindst 1 KU-medlem, et ekskur
sionsudvalg, et informationsudvalg og et forsøgsundervisningsudvalg.
5. Petitjournalen er skolens interne kommunikationsorgan.

6. Faste udvalg skal offentliggøre beslutningsreferater i P. J. efter hvert møde.
7. Hvert udvalg vælger af sin midte en kontaktmand, der indkalder til møder
og modtager post.

F. Dagsordenudvalget
1. Dagsordenudvalget vælges for højst 6 måneder ad gangen. Dagsordenudval
gets mandat kan til enhver tid væltes, med et motiveret mistillidsvotum fra
skolefor s amlingen.

2. Dagsordenudvalget skal have 5-8 medlemmer, dog således at hver klasse
højst har ét medlem i udvalget (lærerne udgør en klasse og TAP udgør en
klasse).
3. Dagsordenudvalget arrangerer valg af nyt dagsordenudvalg i henhold til pkt.
F 1.

4. Dagsordenudvalget pålægges følgende i henhold til pkt. A 3 og afsnit B.
Ved forberedelse til skoleforsamlingsmøder
a) at indkalde til møde.
b) at indsamle emner til dagsordenen.
c) at bedømme om en sag, foreslået til dagsordenen, er tilstrækkeligt be
lyst ved materiale og oplæg, og i benægtende fald at afvise sagen (en
sådan afvisning kan appelleres til skoleforsamlingen).
d) at henvise sager direkte til eksisterende udvalg.
e) at prioritere dagsordenpunkterne (prioriteringen kan appelleres til sko
leforsamlingen).
f) at offentliggøre dagsordenen ved opslag sammen med en uddybning af de
enkelte punkter samt eventuelle skriftlige oplæg.
g) at finde forslag til dirigent og referent.
h) at sørge for eventuelle specielle arrangementer ved mødet.

Under og efter skoleforsamlingsmøder
i) at foranstalte valg af dirigent og referent.
j) at udarbejde referat og offentliggøre det ved opslag senest første skole
dag efter mødet.
k) at støtte dirigenten ved eventuelle praktiske problemer under mødet.
1) at foretage stemmeoptælling.
m) at aflevere kopi af referat til koordinationsudvalget og den kommitterede
(i henhold til bekendtgørelsen § 15, stk. 1).
n) at arkivere dagsorden, materiale og referat fra møderne.
o) at give klasserne meddelelse om mødets emner og udlevere eventuelt
materiale.
p) (DU skal) hver 14. dag informere om punkter, der er blevet henvist til
udvalg.
q) hver 14. dag informere om punkter, der endnu ikke er taget op på skole
forsamlingen via P. J.
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G. Revision af forretningsordenen

1. Forretningsordenen tages op til revision senest 6 måneder efter vedtagelser

2. Forretningsordenen kan til enhver tid ændres af skoleforsamlingen i hen
hold til bekendtgørelsen § 11, stk. 1.
Vedtaget af skoleforsamlingen ved Avedøre Statsskole,
den 15. 1. 1976.

Møde i kantinen
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4. SKOLEFORSAMLINGSBESLUTNINGER SKOLEÅRET 1976-77

Hvad bestemmer skoleforsamlingen egentlig ? ? ?
Såvel gæster udefra som skolens egne elever stiller det spørgsmål.
Man kunne selvfølgelig henvise de uvidende til bekendtgørelsen, som er af
trykt andetsteds i dette blad, men erfaringen viser, at teori dels er vanskelig
at forstå, dels af og til er noget andet end praksis. I stedet vil jeg belyse prak
sis ved konkrete eksempler fra det forløbne år - jeg skal forsøge at gøre det
så objektivt som muligt, men hvor mødereferater er forsvundne eller er ufuld
stændige, vil jeg supplere efter hukommelsen, og her husker vi måske ikke
alle det samme.
Skoleforsamlingen har den kompetence, der på andre gymnasier tilkommer
rektor, lærerrådet og samarbejdsudvalget - med visse undtagelser'(interesse
rede henvises til bekendtgørelsen § 5-7). Dvs. at Sf stort set kan tage alle sa
ger op til debat.
Sf består af alle skolens elever, lærere og de teknisk administrative med
arbejdere (kaldet TAP'er). Ethvert medlem kan få sager taget op på skolemø
der. Han/hun skal blot skrive sit emne på forslag til dagsordenen (fast op
slagstavle). To dage inden det ugentlige skolemøde udfærdiger dagsordenud
valget den endelige dagsorden og hænger den op, så alle ved, hvilke punkter
der vil blive behandlet på førstkommende møde. På skolemødet diskuteres så
de enkelte punkter, nogle henvises til behandling i udvalg el. på klassemøder,
andre afgøres straks. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Der
tages beslutningsreferat af alle møder, og udvalg pålægges at udføre en del af
beslutningerne, mens andre overlades til administrationen.
Udvalg
Sf nedsætter mange udvalg. Et enkelt er defineret i bekendtgørelsen, nemlig
koordinationsudvalget (se Bekendtgørelsen § 6, 9 og 13), derfor (?) bruger Sf
megen tid hvert halve år på at vælge dette, undertiden med skriftlig afstemning.
Enkelte andre udvalg, f. eks. budgetudvalg og dagsordenudvalg skal i følge den
af skoleforsamlingen vedtagne forretningsorden sammensættes efter bestemte
principper, men i år har alle interesserede kunnet få plads i disse udvalg, så
der har ikke været foretaget afstemninger. Alle andre udvalg sammensættes
frit efter interesseprincippet, så folk melder sig blot - og normalt er der ikke
problemer med, at udvalg bliver for store.
Udvalgene arbejder oftest efter principper fastlagt af Sf og skal fremlæg
ge deres forslag til godkendelse på skolemøde. Informationsudvalget har f. eks.
fået mandat til at modtage gæster, som ønsker at besøge skolen; afvisning af
gæster kan derimod kun ske efter Sf-vedtagelse. Alle udvalg har pligt til jævn
ligt at informere Sf og offentliggøre referater i skolens interne organ: Petit journalen, dette er imidlertid ikke udkommet det sidste halve år.
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Beslutningsprocesser
I løbet af det forgangne skoleår har Sf truffet en række større og mindre be
slutninger, som jeg her vil referere. Samtidig vil jeg forsøge at beskrive
nogle af beslutningsprocesserne og debatter, der ikke førte til beslutninger.
For at lette sammenligningen med andre gymnasiers ledelsesform har jeg
grupperet beslutningerne, således ät det fremgår, hvilket organ der på tradi
tionelle gymnasier tager sig af det pågældende område.

LÆRERRÅDSOMRÅDET
Der findes ikke noget lærerråd på AS, hele dets kompetenceområde er over
taget af Sf, der da også i 19 76-77 har truffet en række beslutninger og behand
let en række sager, som på andre gymnasier varetages af lærerrådet, f. eks.
1. Nyanskaffelser
På forslag fra administrationen er der blevet søgt om bevillinger til nye kopi
eringsmaskiner og supplering af videoudstyr.
Den første bevilling er gået igennem, den sidste er endnu ikke færdigbe
handlet.

2. Pædagogiske forsøg
Sf har givet tilladelse til ansøgning om forsøgseksaminer, forsøg med time
talsændringer og integrationsforsøg. Forslagene er fortrinsvis fremsat af
lærere.
Enkelte af disse forsøg er blevet afvist af direktoratet; de forsøg, der er
i gang for øjeblikket, eller som der stadig arbejdes med er omtalt i afsnittet
Pædagogiske forsøg.
3. Karakterer og årsprøver
Det blev af Sf overladt til de enkelte klasser at afgøre, om de ville have karak
terer i december. De fleste klasser valgte at få uofficielle karakterer, dvs.
at karakterblad ikke skulle underskrives af forældrene.
Med hensyn til afslutningen af skoleåret var der en klar tendens til, at
lærere foretrak årsprøver, mens eleverne ønskede repetition. Det blev på et
skolemøde fastslået, at hver klasse skulle beskæftige sig med minimum 3 fag
i perioden, og ved afstemning blev det overladt til de enkelte klasser i samar
bejde med deres faglærere at vælge fag og arbejdsform. På et følgende skole
møde refererede klasserne deres ønsker, som blev ført til referat, godkendt
af skoleforsamlingen og overdraget til administrationen.

4. Undervisningsmidler
Det er på AS overdraget til budgetudvalget at disponere over konto 15 (under
visningsmidler) og konto 20 (inventar). Budgetudvalget er i følge forretnings
ordenen sammensat af repræsentanter fra hver faggruppe (= fagets lærere +
interesserede elever). I praksis deltager næsten udelukkende lærere i budget
udvalgets møder, og beslutningerne kontrolleres ikke af Sf. Fra administra
tionens side har der på et skolemøde været fremsat forslag om, at budget
udvalget blev valgt direkte af Sf, altså måske kom til at bestå af udelukkende
elever; dette forslag blev forkastet. Senere har en gruppe elever, der arbej
der med forslag til direkte demokrati påpeget, at den måde budgetudvalget
fungerer på for øjeblikket er ulovlig, men konkrete forslag til ændringer er
endnu ikke fremsat for Sf.
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5, Principper for tildeling af vikartimer og vagttimer
Sf har accepteret, at dette område varetages af lærerfraktionen.

6. Principper for elevoptagelse
Sf har diskuteret, om AS skulle søge at skaffe så mange elever som muligt,
eller man kun skulle appellere til folk med speciel interesse i ledelsesforsøget.
Der blev ikke foretaget afstemninger. Derimod blev en bestemt annonceformu
lering nedstemt af skoleforsamlingen, hvorefter den kommitterede meddelte,
at han ville udforme en ny.

7. Time- og fagfordelingsplaner, stillingsopslag
En foreløbig time- og fagfordelingsplan har været forelagt Sf, og den kommit
terede har påpeget, at den medførte mulighed for stillingsopslag i dansk-reli
gion.
8. Principper fo læreransættelse
har ikke været til behandling i år, men fra tidligere år eksisterer følgende
principper: Koordinationsudvalget skal foretrække:
1. fuldt uddannede cand, mag'er og cand. scient'er med pædagogikum
2. lærere, der har undervist på Avedøre Statsskole før
3. lærere, der ikke kommer til at genere allerede ansatte (anciennitet,
fagkombination)
9. Ekskursioner
Der er nedsat et ekskursionsudvalg, som imidlertid ikke synes at fungere. 1.
HF og 2. G har forelagt deres ekskursionsønsker direkte for Sf og har fået
bevilget de ønskede beløb.
10. Lokale-udlån
Der er nedsat et lokale-udvalg, der tager sig af udlån af skolens lokaler uden
for skoletiden. Udvalget er sammensat af en elev, pedellen og den kommitte
rede. Ved en enkelt lejlighed har der været kritik af udvalgets dispositioner,
og det er blevet foreslået, at udvalgets kompetenceområde skulle tages op til
debat, men dette er endnu ikke sket. Alle udlån af skolens lokaler i skoletiden,
f. eks. til Toftegård Studenterkursus' terminsprøver og eksaminer, er blevet
vedtaget af Sf.

SAMARBEJDSUDVALGETS OMRÅDE

Samarbejdsudvalget er på andre gymnasier sammensat af rektor, 3 lærere og
3 elever. Et sådant eksisterer ikke på AS, alle dets opgaver varetages direkte
af Sf.
1. Fællestimer og studiekredse
Sf besluttede at bruge fællestimer til følgende:
Jacob Hollt: Amerikanske billeder, Polanski: Chok, miniforliget ved
repræsentant for smedene og LAK, film fra Chile, planlæggelse af emneugen,
besøg af repræsentant fra Direktoratet, repræsentant fra BT-klubben.
Sf har nedsat et fællestimeudvalg, der modtager og viderebefordrer for
slag om fællestimer samt står for det praktiske arrangement.
Desuden vedtog man at oprette en studiekreds i datalogi.
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Der danses lanciers ved julefrokosten
2, Fester
Efter beslutning på skolemøde har der været afholdt en række fester med bl. a.
Bifrost, Det daglige brød, Natskyggen og Culpeppers Orchard.
Af specielle arrangementer kan nævnes julefrokost med efterfølgende
underholdning ved Benny Holst og Arne Würgler, emneuge-fest med revy om
Avedøre Statsskole.

1. y ved julefrokosten
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3, Ordensregler
Sf har vedtaget rygeforbud i kantinen kl. 11-12, i forbindelse med hultimer
dog kun kl. 11. 00-1145.
4, Faciliteter
På forslag fra den kommitterede har Sf stemt for ansøgning om særbevilling
til halvtag for knallerter.
Kantinen ledes af en kantinebestyrelse nedsat af Sf. Kantinebestyrelsen
skal fremlægge sit regnskab for Sf, - dette mener jeg ikke er sket i år.

5. Fritidsaktiviteter
har ikke været diskuteret på Sf, men idrætslærerne har fremført deres tilbud
(trampolinspring, basketball, volleyball, badminton), og i emneugen arbejdede
en gruppe med mulighederne for andre aktiviteter, uden at dette førte til, at
forslag blev fremsat på skolemøder.
6. Introduktionsuge
En gruppe bestående af lærere og elever arbejdede med emnet i emneugen og
udsendte skriftligt forslag. For nylig blev nedsat et udvalg til at arbejde videre
med dette forslag. Udvalget skal inden sommerferien forelægge Sf et endeligt
forslag.
7. Emneuge
Se rapport andet steds i årsskriftet.

REKTOR-OMRÅDET
Dette varetages stort set af den kommitterede, dog er enkelte områder, på AS
overladt til udvalg nedsat af Sf, f. eks. skal koordinationsudvalget ansætte (el
ler foretage indstilling af) og afskedige lærere og TAP'er, informationsudvalget modtage gæster og informere om skolen, årsskriftudvalget redigerer sko
lens årsskrift og kommunikationsudvalget sørge for, at post når ud til skolens
elever og udvalgsreferater offentliggøres. Et kopieringsudvalg har fået til op
gave at udarbejde regler for brug af skolens maskiner.

Undervisningsfrihed
Almindeligvis er det alene den kommitterede, der afgør, om undervisningen
kan suspenderes, men i enkelte tilfælde har Sf vedtaget at nedlægge undervis
ningen for at holde møder eller deltage i demonstrationer. Det er i den for
bindelse sket, at den kommitterede har nedlagt veto, hvilket i praksis har be
tydet, at elever, der udeblev fra undervisningen, er blevet ført fraværende.
Forsømmelser
Forsømmelser og forsømmelighed sorterer som på andre skoler under lærer
forsamlingen og rektor (her den kommitterede), men i et enkelt tilfælde har
en disciplinærsag været forelagt Sf: størstedelen af en klasse var uden tilladel
se taget på vinterferie i skoletiden. Den kommitterede meddelte, at han ville
indberette sagen til Direktoratet, og foreslog, at eleverne blev straffet ved
udelukkelse fra den da planlagte Hanstholm-tur. Sf tog ikke beslutning i denne
sag, debatten kom i stedet til at dreje sig om muligheden af at realisere Hanstholmplanerne (turen blev aflyst - se rapport andetsteds).
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ELEVRÅDS-OMRÅDET
Et elevråd findes ikke på AS. Der har været gjort forsøg på at organisere ele
verne i en elevfraktion (herom andet steds i dette skrift), men hidtil er beslut
ninger, der andre steder træffes i elevrådet, blevet truffet af Sf; således har
skoleforsamlingen tilsluttet sig støtteresolution til Risbjerggård og har be
sluttet deltagelse i demonstration med LOE for forøget timetal i folkeskolens
øverste klasser og demonstration imod adgangsbegrænsning og lukning af sam
bas på RUC.
Desuden har Sf sendt observatører til DGS-møder.
Skoleblad
I Sf's forretningsorden er en række opgaver pålagt Petit-journalen, som imid
lertid ikke er udkommet siden jul. I emneugen udkom daglig en avis, og i fort
sættelse heraf nedsatte Sf en avisgruppe, der har udsendt én avis.

SÆRLIGE AS-OMRÅDER

Selve styrelsesforsøget - organisation og formål - har optaget en del af tiden
på skolemøderne. Dagsordenudvalg, referent- og dirigentkorps vælges mindst
hvert halve år.

Debat om alternative styrelsesformer
En gruppe lærere og elever arbejdede i emneugen med forslag til ændring af
den styrelsesform, som med enkelte justeringer er blevet bragt siden skolens
start. Begrundelsen herfor var dels utilfredshed med den nuværende form, del
ønske om at eksperimentere med forskellige former. Der blev for Sf fremlagt
3 forslag: 2 med repræsentativt demokrati: udvalgsstyre og skoleråd (én repræ
sentant fra hver klasse) og 1 med direkte demokrati. De tre forslags indhold,
og begrundelsen for dem kan man læse om andet steds i årsskriftet. Der fore
lå en udførlig skriftlig redegørelse for alle tre forslag, og der udsprang en
heftig diskussion om formålet med ledelsesforsøget, idet nogle gik ind for en
pakkeløsning gående ud på at alle tre forslag blev afprøvet, andre mente, at
vi skulle vælge det bedste straks. Der blev afholdt klassemøde om formålet
med ledelsesforsøget, herfra referedes på det følgende skolemøde, hvor man
besluttede at arbejde videre med forsøg i forsøget. Det foresloges, at man
skulle invitere repræsentanter fra direktoratet og andre instanser ud for at
diskutere ledelsesforsøget. Senere accepterede Sf på et ekstraordinært møde
indkaldt af den kommitterede at fællestimearrangement med Gullberg-Hansen
og Leif Mogensen fra Direktoratet.
Leif Mogensen kom, men til Sf's forbløffelse ikke for at diskutere ledel
sesforsøg, men for at foreslå Sf et pædagogisk forsøg med ændring af normal
timeplanen. Derfor vedtog Sf at oprette en interessegruppe, der skulle hen
vende sig til repræsentanter fra Direktoratet og Københavns Amt. Sideløbende
har en interessegruppe arbejdet videre med planen om direkte demokrati. For«
løbig har den fremsat forslag om kommunikationsudvalg - et sådant er nu ned
sat.
Dette var tørre facts om skoleforsamlingens beslutningsprocesser 197677 - vurderinger og kommentarer vil man finde i afsnittet "Vurderinger af
forsøget".
Ellen Jensen
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5. DE YDRE RAMMER PÅ AVEDØRE STATSSKOLE

Avedøre Statsskole er bygget i 19 72 og ligger som en firkant, hvor klasselo
kalerne ligger som en krans uden om fælleslokalerne. Lokalerne er udeluk
kende opdelt i faglokaler. Fagene biologi, fysik, kemi og geografi er særdeles
godt udstyret m. h. t. instrumenter og undervisningsmateriale, men lokalerne
er ikke udsmykket. Klasselokalerne er ens i størrelse og heller ikke udsmyk
ket, bortset fra latinlokalet som er dekoreret med et vægmaleri. Alle lokaler
er udstyret med opslagstavler, som dog ikke bliver særlig flittigt benyttet.
I skolens stueetage findes en kæmpe kantine som ikke er udsmykket, og
som bliver brugt til forskellige møder, hvor alle elever og lærere er samlet,
mere eller mindre, til frokost, hver dag. På 1. og 2. sal findes boggardero
ber med lænestole, borde og bogreoler, disse boggarderober bliver brugt som
hyggeområder f. eks. i fritimer. I boggarderoben på 1. sal er der desuden en
kaffeautomat.
I vandrehallen, midt i skolen ligger en kiosk, hvor næsten alt kan købes,
både mad, sodavand, lyst øl, slik, kaffe og m.m.
Den eneste virkelige udsmykning på skolen findes i vandrehallen og be
står af blomsterarrangementer med lys over, for om muligt at gøre indtryk
ket endnu mere nydeligt. På væggene er opsat store opslagstavler med med
delelser til alle om alt som vedrører skolen.
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Lærerne har ikke det privilegium at have eget lærerværelse, men op
holder sig og spiser sammen med eleverne i kantinen, i et forsøg på at skabe
bedre kontakt mellem lærere og elever.
På første sal ligger biblioteket som er meget veludstyret med både skøn
litteratur og faglitteratur, men lokalet er overhovedet ikke udsmykket på no
gen måde.
I stuen ligger filmlokalet med alt teknisk udstyr som tænkes kan.
I det hele taget er skolen veludrustet m.h. t. pædagogiske hjælpemidler
og teknisk udstyr af enhver slags.
I kælderen findes garderobe til tøj og tasker, samt 3 bordtennisborde,
her ligger også de to gymnastiksale med tilhørende kondirum. I direkte for
bindelse med skolen ligger boldbanerne, løbebane og springbaner.
Af andre udendørs faciliteter er der et amfiteater og samlingsområder
i form af træstubbe og bænke, arrangeret mellem grønne buske (om somme
ren).
Dette er lidt om de ydre rammer omkring Avedøre Statsskole, rammer
som forsøger at skabe trivsel og miljø.

Delrapport fra emneugegruppe

24
6. FRAKTIONSRAPPORTER

Bemærkning om elevorganisering på AS
Lige i starten af skoleåret havde en gruppe elever fra l.y og 1.x indkaldt
gymnasieeleverne til møde angående indmeldelse i DGS (Danske Gymnasieele
vers Sammenslutning). Det viste sig imidlertid at den store menneskeskare
der var mødt op, for de flestes tilfælde kom for at stemme imod forslaget om
indmeldelse i DGS. Hovedargumenterne for at stemme imod var "at man støt
ter kommunistisk uddannelsespolitik" og at "DGS vist nok havde arbejdet imod
forsøget ved oprettelsen" ol. Da der senere blev indkaldt til høring med hen
holdsvis DGS og LAK omkring adgangsbegrænsning til de højere uddannelser,
mødte der ikke mere end 15-20 mennesker op. Ved senere lejlighed skulle
man så høre at "man ikke havde haft lejlighed til at diskutere og få information
om adgangsbegrænsning".
Der er senere blevet arrangeret møder, hvor der har ligget konkrete
forslag til elevorganisering, såsom elevråd og elevforsamling, men de 20 der
mødte op kunne tilsyneladende ikke blive enige om at få noget op at stå. Der
blev bl. a. givet udtryk for at vi ikke behøvede sådan noget, "vi har jo skole
forsamlingen".
Jeg synes det er imponerende at folk ikke kan se nødvendigheden af, at
vi organiserer os, vi ser gang på gang lærerne stille sig op på skoleforsam
lingen og fremlægge en enig mening, vi ser hvordan en mindretalsgruppe som
lærerne kan få beslutninger igennem fordi de har snakket tingene igennem og
at eleverne er uinformeret og splittede.
Spørgsmål som organisering i respektive organisationer vil også være
relevante opgaver for et elevråd eller lignende. Det at vi ikke på skolen har
noget elevråd eller -forsamling betyder også at vi er totalt isolerede fra om
verdenen. Da jeg forleden gik forbi posthylden fandt jeg stof der var op til et
år gammelt til: "elevorganisationen" eller "elevrådet" om en masse ting, som
f. eks. DUS konference, adgangsbegrænsningskonferencer og møder der har
optaget alle andre gymnasieelever her i landet. Alle disse ting er forbigået
Avedøre Statsskole fordi vi ikke har noget elevråd.
De ting jeg her har nævnt er kun nogle få af de argumenter der er for at
oprette elevråd eller lignende og jeg vil håbe at de ting jeg her har nævnt vil
hjælpe AS væk fra det stenalderstade vi nu befinder os i.
Ole Krarup, 1. y
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Inger Gosden ved arbejdet

Et suk fra en TAP
Eleverne kommer, eleverne står,
det er på kontoret, det foregår,
mon de kan låne en klips emaskine?
klokken ringer, telefonerne kime.

Skoleforsamling helt ekstraindkald
hvad nu, hvad siger vor nye forma
bare dog ikke forsøget slingrer
klokken ringer, telefonen klingrer

Fotomaskinen nyt papir ska' have,
vi springer og fylder i dens mave.
Derefter er det "masteren" der lyser,
klokken ringer, telefon fnyser.

Kritik fra eleverne har vi fået,
de har administrationen misforståf
Arbejdsvilkårene er ikke helt nemi
klokken ringer, telefonen istemme

Så mangler vi forsømmelseslister,
hvilken lærer, mon nu der svigter,
vi vinker, råber og smiler venligt
klokken ringer, telefonen kimer (hjemligt).

Skolen har fridag, helt stille og dø
skolen er ren, ja helt utroligt,
men åh, så trist, så vi glæder os klokken ringer, telefonerne kime.

Så er det rektor der er væk fra skolen,
har han nu igen glemt parolen?
men han har dog lært af tiden,
klokken ringer, telefonen kimer.

Inger Gosden

1. UDVALGSRAPPORTER

Informationsudvalget 19 76-77

Vi startede den 28. september 1976. Udvalget består af 10 medlemmer, 7
elever og 3 lærere.
IU har disse semestre været særdeles aktiv. Vi har haft gæster fra hele
verden, og vi har været ude for at fortælle om den hyggelige statsskole, som
ligger i Avedøre. Der er f. eks. kommet gæster fra: Holland, Frankrig, USA,
Australien, Tyskland, Sverige og naturligvis mange fra Danmark.
Endvidere af spændende besøg kan nævnes: Vestegnen, Hvidovre Avis,
Lokalavisen, Schneekloth Gymnasium, Rungsted Gymnasium og Nørre Gym
nasium.
Af aktiviteter her på skolen kan nævnes: forældreaften, fest for nye ele
ver, information af teoretisk pædagogikum, debataften, information af nye
elever og Hvidovre skolekommission samt forældreforening.
Vi har haft besværligheder med nogle få udenlandske gæster, bl. a. nogle
tyskere, da vi ikke er særlig gode til det tyske sprog. Tit står gæsterne i dø
ren når vi skal have time, så må vi klare det så godt vi kan.
Alt i alt kan vi sige at vi har fungeret tilfredsstillende på trods af de
vanskeligheder vi har haft.

IU

Lærer, pedel og elever i trykkerummet
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Budgetudvalget
Budgetudvalget er ikke ændret væsentligt i din opbygning og funktion siden op
rettelsen i 19 73 (se Årsrapport 75): Det holder fire til fem møder af to til tre
timers varighed i løbet af et skoleår: Et møde i august, hvor de store linjer
lægges for fordelingen af skolens bevillinger på læremiddel- og inventarkon
toen (15 og 20), og møder i november, december, marts og juni, hvor forske
lige justeringer finder sted, hvor principper diskuteres for det øjeblikkelige
og fremtidige budgetter, og hvor der tages stilling til ansøgninger om ekstra
bevillinger. Budgetudvalget er sammensat af repræsentanter for faggrupperne
(ved afstemninger, der meget sjældent finder sted, har hvert fag én stemme).
Elevandelen af budgetudvalget er dalet. Ud af ca. tyve fremmødte er
sædvanligvis kun fem til seks elever - fra de mest elevaktive faggrupper. Son
en følge af dette forhold, samt for at styrke skoleforsamlingens kontakt med
budgetudvalget, blev der i november 76 fremsat forslag om, at et budgetud
valg på seks medlemmer skulle vælges direkte på skoleforsamlingen. Et så
dant etableret udvalg - eventuelt med elevdominans - kunne måske i højere
grad på en rimelig måde afveje enkelte faggruppers ønsker. Forslaget blev
forkastet, - forskellige faggruppemedlemmer argumenterede at et sådant ud
valg ikke ville kunne vægte fagenes ønsker korrekt.
Budgetudvalget har nedsat et midlertidigt udvalg under sig, for at klar
lægge den mest hensigtsmæssige måde at organisere skolens kopiering på.
Hidtil er mere end femten procent af det årlige budget anvendt på kopiering
bl. a. fordi en stor del af den er foregået på fotokopieringsmaskine. Udgifterne
søges nedskåret ved at effektivisere trykningen på offset- og spritduplikator.
For at få budgetudvalgsmøderne til at fungere effektivt er der vedtaget
følgende forretningsorden:
1.

Administrationen offentliggør 2 dage før hvert møde oversigt over reste
rende beløb på konto 15 og 20.

2.

De enkelte faggrupper indleverer til kontoret 2 dage før mødet specifi
cerede ønsker for konto 15 og 20.

3.

Det fremgår af dagsordenen (mødeindkaldelsen), hvornår mødet starter
og slutter.

4.

Der vælges referent + ordstyrer ved mødets begyndelse. Disse to hverv
kan ikke bestrides af samme person - og ikke af et medlem af admini
strationen.

5.

Der tages mødereferat.

6.

Inden mødet slutter godkender forsamlingen de bevilgede beløbs størrel
se til referatet.

7.

I referatet anføres såvel faggruppernes ønskede beløb som det endeligt
bevilgede.

8.

Mødereferatet offentliggøres senest efter en uge.

9.

Der kan kun købes ind gennem kontoret. Hvis budgettet er overskredet
betaler kontoret ikke.
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LO.

Hver gang en regning er betalt, bliver en kopi lavet og overgivet til den
pågældende faggruppe.

førgen Lorentzen
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8. EMNEUGEN

I ugen den 7.-11. februar afholdt vi emneuge om Trivsel og Miljø.
Forud for ugen udspandt sig en række begivenheder som er nødvendige
at inddrage i vurderingen af ugens forløb. Endvidere er denne forhistorie in
teressant, fordi den illustrerer nogle af de vanskeligheder der er forbundet
med at styre en skole gennem skoleforsamlingen.
Selve beslutningen om at afholde en emneuge i januar/februar blev tage'
i november måned. Der var tre forslag til emner: Energiproblemer, Uddan
nelsessystemet og Trivsel og Miljø på Avedøre Statsskole.
Det sidste emne blev vedtaget og der blev nedsat en gruppe som skulle
udarbejde forslag til ugens forløb. I det forslag der fremkom var emnet gjort
bredere. Der var opstillet en række emner til gruppearbejde som alle handle«
om trivsel og miljø - dog ikke kun på Avedøre Statsskole. Endvidere var der
forslag til en række fælles arrangementer - film, teater, foredrag og diskus
sioner. Dette forslag blev godkendt af skoleforsamlingen. Det var derefter
meningen at elever og lærere skulle .melde sig til en af grupperne og at der i
løbet af december måned skulle afholdes planlægningsmøder i disse således
at de problemstillinger man ville arbejde med lå fast inden ugen startede.

Filmgruppen i aktion

Inden man kom i gang med dette fremkom der et forslag fra en gruppe
elever om at flytte hele skolen til Hanstholm i emneugen. Da der var stor op
bakning bag dette forslag, blev der nedsat en gruppe bestående af en repræ
sentant for hver klasse samt et par lærere og den kommitterede, der skulle
undersøge de praktiske muligheder. Endvidere blev der afholdt gruppemøder,
hvor man udarbejdede forslag til hvilke emner man kunne arbejde med i Hanst
holm - stadig under overskriften Trivsel og Miljø.
Det viste sig at turen kunne arrangeres for 150 kr. pro persona og på
denne baggrund gav ca. 80 % af eleverne og ca. 2/3 af lærerne tilsagn (skrift
ligt) om at de ville ta' med. På dette grundlag tog skoleforsamlingen endelig
beslutning om at flytte emneugen til Hanstholm og der blev fastsat en dato,
hvor pengene skulle være indbetalt.
Den pågældende dato havde kun 51 % af eleverne betalt pengene og der
blev derfor indkaldt til skoleforsamlingsmøde, hvor man fastholdt beslutningen
om at ta1 afsted, på trods af det ringe antal deltagere. Den kommitterede an
vendte derefter sin ret til at nedlægge veto mod beslutningen og denne blev
forelagt direktoratet til endelig afgørelse. Direktoratet fastholdt den kommit
teredes veto, hvorefter turen var aflyst.
Det var i begyndelsen af januar. For at undgå for store frustrationer specielt hos de elever der havde lagt et meget stort arbejde i planlægningen
af Hanstholm-projektet - foreslog lærerne på skoleforsamlingen at man af
holdt den oprindeligt planlagte emneuge i 2. uge af februar, hvilket blev ved
taget.
Der var selvfølgelig en del problemer forbundet med at få arrangemen
tet op at stå med så kort varsel. Det var især fællesarrangementerne det gik
ud over. De aftaler man oprindeligt havde truffet med teatre, foredragshol
dere mv. kunne ikke genetableres. Det betød at der i ugen kun var et egent
ligt fællesarrangement - nemlig et foredrag af Carl Madsen om Lov og orden
og i tilknytning til dette blev der vist film af Trier Petersen om kriminelle.

Der arbejdes også kreativt i emneugen
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Selve ugen var organiseret på den måde at man arbejdede i den gruppe
man havde tilmeldt sig. Der var i alt 11 grupper med nogle meget brede over
skrifter - f. eks. trivsel og miljø på arbejdspladsen, trivsel og miljø i bolig
områder, trivsel og miljø i uddannelsessystemet osv. Da grupperne endvider
var ret store blev de hurtigt delt op omkring nogle mindre afgrænsede opgave
I hele ugen fungerede et sekretariat, der havde til opgave at koordinere
gruppernes arbejde. Det viste sig imidlertid at være en uoverkommelig opga^
så det koncentrerede sig om at udgive en daglig avis med referater af de en
kelte gruppers arbejde.
Resultatet af ugens arbejde foreligger i forskellig form - en række af
skolens lokaler er blevet "miljøvenligt" udsmykket, der foreligger en videofi
om emneugen, der er blevet lavet en revy om miljøet på skolen, en del grup
per lavede plancher med resultaterne af deres arbejde og der er udarbejdet
en række skriftlige rapporter. Endvidere har den gruppe der arbejdede med
uddannelsessystemet udarbejdet en række forslag til alternative styreformer
på Avedøre Statsskole, som har været til debat på skoleforsamlingen, hvor
man har vedtaget at arbejde videre med et af dem.
Efter ugen har de samfundsfaglige 2. g1 er lavet en mindre undersøgelse
om forventninger til og vurderinger af emneugen. Den omfatter dels en under
søgelse af begivenhedsforløbet op til emneugens start og dels en spørgeskerne
undersøgelse og en interviewundersøgelse af forventninger og holdninger til
emneugen. Det følgende er fra konklusionen på interview-undersøgelsen:
"Samtlige interviewede personer var positive overfor en emneuge og
langt den største del stemte på emnet "trivsel" fordi kontakten på AS var me
get ringe. Da det kom på tale at flytte emneugen til Hanstholm delte de inter
viewede sig i to grupper:
1. dem der mente at Hanstholm-projektet ville udarte sig til et ferieparadis
uden noget udbytte med hensyn til trivsel. De syntes, at man hellere skulle
skabe kontakten der hvor den manglede - nemlig på AS - i stedet for at tage
til Hanstholm hvor omgivelserne og forholdene var nogle andre.
2. dem der mente at Hanstholm-projektet ville blive en succes, da de regned
med større kontakt når man var sammen hele døgnet rundt.
Med hensyn til Oles veto var alle enige om at han handlede korrekt - på gru
af den store frafaldsprocent og de urealistiske muligheder for at skabe trivse
med ca halvdelen af eleverne.
Man kan ikke sige noget generelt om udbyttet af selve emneugen - det ei
meget afhængigt af hvilken gruppe man deltog i. Alle var dog enige om at det
var en fordel med et bredt emne, da det gav mulighed for at vælge efter inter
esse. Den kontakt man i emne-ugen opnåede med andre end klassekammerate
overlevede ikke da man vendte tilbage til sin klasse og den gængse undervis
ningsform".
Både spørgeskemaundersøgelsen og interviewundersøgelsen viser at dei
er stor interesse for at lave en emneuge til næste år. Endelig viser en under
søgelse af forsømmelsestallet at det var meget lavere i emneugen end under
"normale" forhold.
Den mest banale konklusion der kan drages af ovenstående er selvføl
gelig at man skal bruge lang tid på planlægningen af en emneuge - således at
man kan få iværksat en passende vekselvirkning mellem gruppearbejde og
fællesarrangementer. På den måde bliver den enkelte elev/lærer ikke så af
hængig af om den gruppe han/hun arbejder i fungerer perfekt.
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Dmneugens bosætnings gruppe ved aftensmaden

Det må dog for enhver gymnasielærer være et beskæmmende resultat,
it selv den emneuge det på så kort tid lykkedes for skolen at få stablet på beiene, af eleverne opleves som et meget positivt alternativ til den daglige unlervisning - det viser 2. g'ernes undersøgelse.
Jeg startede med at skrive, at forhistorien kunne bruges til at illustrere
logle af de vanskeligheder der er forbundet med at styre skolen gennem sko
efor samlingen.
Hele hændelsesforløbet omkring emneuge/Hanstholm-projektet, viser,
it vi ikke i skoleforsamlingen har oparbejdet en ansvarlighed for de beslutlinger vi tager.
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Først: en beslutning om at afholde en emneuge med et bestemt program til
sidesættes uden vanskeligheder til fordel for en - spændende - ide om at ta'
til Hanstholm.
Dernæst: en skriftlig tilkendegivelse om at man vil ta' med til Hanstholm op
fattes ikke som mere bindende end at man ka' lade være med at indbetale pen
gene.

Det er min personlige opfattelse at forklaringen må søges i, at vi på
skoleforsamlingen ta'r beslutninger om dette og hint som har meget ringe be
tydning for den enkeltes "liv" på skolen, mens der er mange beslutninger af
betydning som ikke hører under skoleforsamlingen - og at dette er medvir
kende til at den enkelte ikke føler sig ansvarlig for trufne beslutninger.
Derfor mener jeg, at vi i de fortsatte diskussioner om styrelsesforsø
get kan lære meget af hændelsesforløbet omkring emneugen.
marianne dideriksen
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Udgangspunktet var nogle HF-rusiskstuderendes ønske om at afslutte 1| års
rus sisk-studier med et praktisk indslag i form af en studie-turisttur til landet
østpå. For at nå op på et rimeligt deltagerantal til så lille en pris som muligt
(1500 kr. pr. elev) blev turen imidlertid hurtigt åbnet for andre interesserede
elever og lærere, ja endog nogle udefra var med.
Vi havde valgt det billigste arrangement, lavet af studenterbureauet
Sputnik, og det bød på mange behagelige og mindre behagelige oplevelser. Når
det gik skidt, spekulerede vi på om vi nu også havde sparet for meget (f. eks.
dengang, da en flok danskere med Intourist kom før os med fly til Leningrad,
selv om vi havde ventet længst, nemlig godt 9 timer i lufthavnen på grund af
dårligt vejr i Leningrad).

Den Røde Plads og Leninmaus olæet

Man kan vist ikke give forhåndsinformationer nok inden turafgangen.
Her hjælper det danske rejsebureau (Skolerejseb. ) godt nok med at fortælle om
det vigtigste ved at vise pæn opførsel og ved festlige lejligheder at stille i "bor
gerligt antræk". På dette område viste det sig, at AS standarden slog fint til'.
Ja interessen for at erhverve sig visse dele af vort antræk var endog meget
stor både på hotel og gade.
Derimod var der mere hold i rejsebureauets forbehold for programæn
dringer. Når man nu på et ønskemøde herhjemme i december måned har øn
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sket at få lov at se en skole, men af Skolerejseb. får afslag herpå med den
begrundelse (fra USSR), at det er umuligt på grund af ferie, så er det jo lidt
frustrerende at møde en flok danske pædagoger i Moskva, der da lige har væ:
på skolebesøg'. Men der kan da heldigvis arrangeres noget undervejs, især hx
guiden er lidt vaks. Så hun gav os håb om, at det nok skulle lykkes i Leningr:
Men her var heller ikke programsat noget skolebesøg. Ved et tilfælde hører
guiden dog, en belgisk gruppe melde fra til et skolebesøg, og se, det var vo:
chance. Skole nr. 14 i en østlig forstadsbebyggelse var til rådighed for os,
men desværre kun én time'. På samme vis fik vi også lov at se Leningrads
Bymuseum (med mange indtryk af 900 dages belejring under 2. verdenskrig)
og vi fik på stedet fat på billetter til moderne russisk ballet (koreografiske
miniaturer, bl. a. over Aleks. Bloks revolution s digt "De tolv") for nogles ve<
kommende, mens andre måtte "nøjes" med ishockeylandskampen USSR-Finla:
Men i cirkus eller på Revolutionsmuseet kom vi ikke, selv om vi havde løfte
på det hjemmefra.

Ikke et studenterhold fra Avedøre Statsskole
- men en børnehave i Sovjetunionen

Dette møde med sovjetisk bureaukrati, når det er tungt at danse med,
giver dog den såkaldte rejseleder herlige ekstraoplevelser, når han slæbes
rundt på de relevante steder som "stand by", gidsel el. lign. (f. eks. når der
i maskineriet er blevet en flybillet væk uden at nogen tager sig af det - indtil
umiddelbart før flyafgang - og man får en ekstratur til Moskvas centrum huhhej hen til PAN AM, der lynhurtigt laver en ny, og tog-bus-taxa tilbage de
50 km) (eller en lille gruppe tørstige lærere forsøger forgæves at påkalde sig
tjenerens opmærksomhed, men får svar a la "det er ikke mit bord", og til
sidst må opgive, gå et andet sted hen, hvor der er masser af ledige, men des
værre optagede pladser, men hvor det alligevel lykkes at overtale en tjener
til en lille servering og den efterhånden helt uundværlige champagne).
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Diskussionerne om det fælles program tog en del tid. Men man kunne jo
gså, som nogle gjorde, tage ud på egen hånd, selv om det jo er med en vis
isiko for at man ikke får set og oplevet lige det man ønsker, eller ikke har
ærlig meget glæde af at kunne engelsk, men også for at man da kan møde rare
usseres hjælp og vejledning. Og blot man har hoteladressen på russisk kan
aan næsten altid nå hjem billigt med taxa. Er man lidt russiskkyndig føles
et allerede lettere, hvis man ellers kan beherske sig og ikke bruge fingerprog m.v.

In klasse-opslagstavle. Billederne i midten
iser klassens bedste elever
fra Moskva
Af højdepunkter i kollektivprogrammet vil nok mange huske børnehavelesøget, hvor vi fik et stærkt indtryk af en pædagogik med et betydeligt elenent af disciplin og målrettethed med hensyn til opdragelsen, herunder en
itærk kønsdifferentiering, som især de ældre blandt deltagerne kunne nikke
ubehageligt - genkendende til fra deres egen barndom.
Skolebesøget lå i fin forlængelse heraf. Selv om det var alt for kort,
ik vi dog indtryk af hvordan de store elever tidligt inddrages i diverse orgadsatoriske aktiviteter, der kører på skolen i og uden for skoletiden. De stod
aktisk for hele skolens officielle besøgsprogram for os. Nok en god træning
or de involverede elever, men for os en temmelig formel affære, i høj grad
iræget af de voksne, når de er officielle. Også under rundvisningen i klasseokalerne mærkedes tydeligt de voksnes/systemets styr på eleverne gennem
ipslagstavlernes hakkeorden med de bedste elever sat i glas og ramme med
nedaljer smukt anbragt på brystet.
Men andre har nok hæftet sig ved meget andet undervejs, hvad enten det
'•ar russiske ikoner, at finnerne tabte til russerne i hockey, at pigerne betalte
:n rødvinsplet på sengetøjet med nylonstrømper, de officielle kønsroller på
lotellerne contra vore, Rigoletto med flot besætning, eller den overraskende
>g ubestemmelige morgenmad den første dag, med "te" til. ...

rørgen H.

10. PÆDAGOGISKE FORSØG

Integrationsforsøg i 1, HF

Forsøget på Avedøre Statsskole drejer sig kun om de styringsmæssige områ
der. Men vi har lige som alle andre gymnasier mulighed for at søge gymnasie- og HF-direktoratet om tilladelse til at lave forsøg i undervisningen - de
såkaldte pædagogiske forsøg. I det forløbne år har vi haft tilladelse til to for
søg. Et skemaforsøg, hvor man har ændret på skematallene for fransk og
kemi i 1. g. matematisk, således at de kommende samfundsfaglige matema
tikere har kunnet afslutte kemi med udgangen af 1. g. , og et integrations
forsøg i to af de tre 1. HF'er. Det er det sidste forsøg jeg vil beskrive i det
følgende.
Der indgår tre fag i forsøget - historie, dansk og samfundsfag - 2 klas
ser - 1. p og l.q - og tre lærere Vivian (da., eng. ), Bo (samf., hist.) og
Marianne (samf. da. ) og forsøget strækker sig over begge undervisningsår.
Selve undervisningen er organiseret på den måde at de 9 timer (som er
fagenes samlede timetal) er skemalagt i tre blokke å tre timer. Klasserne ha
timer samtidig hvilket medfører at der hele tiden er to lærere tilstede (skemi
teknisk er det således at når den ene klasse har dansk har den anden historie
eller samfundsfag og omvendt).
Undervisningen er opbygget omkring emner/projekter og der er således
ikke noget der specielt hedder historie- eller danskundervisning - men der
undervises i relation til det valgte emne. De emner der vælges skal så vidt
muligt kunne opfylde de krav der ligger i de tre fags bekendtgørelser - men
det er ikke noget der volder de store problemer.
Princippet for undervisningens tilrettelæggelse har været at en så stor
del af arbejdet som muligt skal foregå som elevstyret gruppearbejde - dvs. a
eleverne indenfor det emne der arbejdes med udvælger en eller flere problem
stillinger som de specielt vil arbejde med. Resultatet fremlægges enten som
en skriftlig rapport eller mundtligt i klassen. Den "almindelige" undervis
ning, der foregår, skal fungere som støtte til gruppearbejdet.
I det forløbne år har vi arbejdet med tre forskellige emner. Vi startede
med et lærervalgt emne - musikforbrug - hvor udgangspunktet var en under
søgelse af de to klassers eget musikforbrug. På baggrund af denne undersø
gelses resultater blev der opstillet en række mere generelle problemstillinge:
omkring musikforbrug, som grupperne undersøgte.
De to næste emner var Feudalismen i Danmark og Industrialisering. Va
get af disse to emner må ses i forhold til et udbredt elevønske om at arbejde
kronologisk med emner - dvs. starte tidligt i det historiske forløb og slutte
med nutiden. Dette betyder, at vi i det kommende år skal beskæftige os med
emner der ligger indenfor perioden 1930-77.

Det er skoleforsamlingen der har ansøgt direktoratet om tilladelse til
orsøget - men initiativet er taget af de tre lærere som deltager i det.
Baggrunden for initiativet er dels vores egne frustrationer over den faglelte undervisning og dels inspiration fra lignende forsøg på andre skoler
Efterslægten, Falkonergården, Statens HF-kursus og Herlev Gymnasium).
De fordele som vi ser ved forsøget til forskel fra almindelig undervisling kan sammenfattes i følgende synspunkter:
- der kommer sammenhæng i det stof man arbejder med

- man kan arbejde med et mere varieret materiale om det samme emne
- man anvender tre læreres samlede indsats og erfaringer
- de forskellige synsvinkler på samme emne/stof giver træning i pro
blematisering
- der skabes sammenhæng mellem de tre fags metoder
- der opnås en videnmæssig baggrund for tekstanalyse som ikke kan
bibringes i de tre fag hver for sig.
- selve undervisningsformen er i højere grad studieforberedende end
anden form for undervisning, idet der især lægges vægt på elever
nes selvstændige arbejde og samarbejde, på opgave skrivning og på
evnen til at strukturere et stof.

Selvfølgelig er der også en række problemer, som især har vist sig i
let forløbne års undervisning.
Selve arbejdsformen er meget forskellig fra den eleverne er vant til fra
iidligere undervisning og arbejde - det tager derfor tid at få det til at køre ri
meligt.
Endvidere tager det tid at planlægge undervisningen og koordinere den
oåde for lærere og elever.
Disse problemer er dog ikke større end at fordelene ved den pågældende
mdervisningsform kan opveje dem. Erfaringerne fra det forløbne års under
visning har da også fået os til at søge om at gentage forsøget med de kommende
1. HF'er - vi har fået tilladelsen fra direktoratet, men i skrivende stund ser
let ud som om at forsøget af skematiske årsager ikke kan gennemføres og det
ar vi selvfølgelig meget kede af.
rnarianne dideriksen (samfundsfag/dansk)

Pædagogisk forsøg i styrelsesforsøget

Fra det nye skoleårs begyndelse starter et omfattende forsøg med ændring af
lormaltimeplanen for gymnasiet på Avedøre Statsskole. Ændringerne vil blive
størst for de nye 1. g'ere, men også de kommende 2. g'ere vil mærke visse
forandringer. Forud for dette forsøgs igangsættelse ligger mange og lange for
handlinger, dels i skoleforsamlingen, dels i mindre arbejdsgrupper og udvalg.
Bag beslutningen om igangsættelsen står en enig skoleforsamling.
Historien bag forsøget starter den 31. marts 1977. På et skolemøde
'remlagde Direktoratet skitsen til et forsøg med ændret normaltimeplan for
gymnasiet. I modsætning til de fleste andre forsøg, der finder sted i gymnasiet,
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skulle dette ikke være et forsøg med de enkelte fag, men et forsøg med hele
fag- og timeplanen. Man ville tage udgangspunkt i elevernes arbejdssituation
og prøve at skabe større sammenhæng i deres daglige arbejde, ud fra den be
tragtning, at den opdelte arbejdsdag man normalt byder eleverne, med op til
6 forskellige fag pr. dag, der kræver 6 gange omstilling af tankegang og ar
bejdsformer til et mini-forløb på 45 minutter, for det første er ganske urime
lig, og for det andet overhovedet ikke ligner nogen arbejdsform, der anvendes
andre steder. Det har vist sig mange gange, at elever, der har klaret sig god
i gymnasietiden, har haft endog meget vanskeligt ved at klare et universitets
studium eller en anden videregående uddannelse senere, fordi de ikke havde
nogen arbejdsform overhovedet. Ved at koncentrere fagene i kortere forløb,
og ved at lægge skemaet sådan, at det antal fag, eleverne skal forberede sig
til pr. dag, bliver kraftigt reduceret, håber man på at kunne give mulighed
for større fordybelse i de enkelte fag, mere overskuelig hjemmeforberedelse
og i den sidste ende bedre arbejdsformer, som vil være eleverne til gavn ogs;
efter gymnasietiden.
Når Direktoratet tilbød netop Avedøre Statsskole dette forsøg, skyldtes
det, at denne skole er lidt af et fund på grund af dens specielle styreform.
Eleverne må pr. definition være de bedst kvalificerede til at vurdere deres
egen arbejdssituation, da det er dem, der "lægger krop til", og på netop dette
gymnasium har eleverne overtaget stort set alle lærerrådets beføjelser, som
er lagt ud til skoleforsamlingen. Det vil sige, at eleverne i kraft af deres sto
re antal (320 elever, 30 lærere) har den reelle indflydelse på om forsøget ska
sættes i gang eller ej. Samtidig giver det dem anledning til at beskæftige sig
med den side af skolen, som for størsteparten af dem er den mest vitale, nen
lig deres egen uddannelse. Det blev kraftigt pointeret, at oplægget ikke skulle
opfattes som et diktat, men som et eventuelt arbejdsgrundlag, og at der lø
bende ville være muligheder for at justere ændringerne undervejs, hvis for
søget blev sat i gang.
Rent konkret foreslog Direktoratet, at alle 1-timers fag blev samlet.
Det drejer sig om religion, oldtidskundskab og musik/formning. For det ånde
skulle man prøve at afslutte nogle fag tidligere end ellers, for at styrke gren
fagene i 2. og 3. g. Det drejer sig for de sproglige om matematik, der ville
blive afsluttet allerede efter 1. g. For den matematiske gren ville man kunne
afslutte matematik og fysik i 2. g. for de samfundsfaglige og biologerne. Ende
lig ville man på begge grene søge en udjævning af sprogfagene fordelt over alli
tre år. På denne måde mente man at kunne lette elevernes arbejdssituation
betydeligt og samtidig give bedre muligheder for projektarbejde og tværfag
ligt samarbejde mellem beslægtede fag. For de elever, der allerede var star
tet efter normaltimeplanen, var der også forslag til ændringer, der i følge
sagens natur ikke kunne blive så vidtgående som for de nye klasser, men som
iøvrigt var udarbejdet efter de samme retningslinier.
Efter dette oplæg fulgte en til tider meget bevæget diskussion, som efter
en times tid mundede ud i, at skoleforsamlingen vedtog at se nærmere på for
slaget på et klassemøde efter påske, hvor Direktoratets oplæg ville være trykt
og uddelt.
Dette klassemøde blev ikke afholdt. I stedet valgte man at invitere nog
le elever fra Christianshavns gymnasium ud for at orientere om det forsøg,
de arbejdede med derinde. Tirsdag den 3. maj mødte så 4 elever, der ind-
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edte skolemødet og derefter stillede sig til rådighed for det gruppearbejde,
ler fulgte, opdelt efter de forskellige grene. Hver gruppe var ved mødets start
blevet pålagt referatpligt, og opgaven til gruppen bestod i 1) at tage stilling
il, om man skulle sætte forsøget, eller en del heraf, i gang allerede ved star
en af det nye skoleår, 2) og i givet fald finde ud af, hvad der skulle sættes i
?ang. Efter mødet trådte referenterne sammen. Det stod ret hurtigt klart, at
ille ønskede forsøget startet til august 1977, og samtidig viste det sig, at alle
grupperne stort set var gået ind for Direktoratets forslag for den sproglige
rren. Derimod var der en del ændringsforslag for matematikerne.
På næste skolemøde blev forslaget til de sproglige 1. g'ere sat til af
stemning og vedtaget, dog under forudsætning af, at det ikke ville blive nød
vendigt at afskedige lærere på grund af forsøget. Samtidig besluttede man at
ledsætte et hurtigt arbejdende udvalg, der skulle arbejde videre med grupperles forslag for den matematiske gren og desuden lave konsekvensberegninger
for det samlede forslag med hensyn til lærernes time- og fagfordeling i for
bindelse med de ønskede ændringer. Søndag den 15. maj samledes dette ud
valg på Avedøre Statsskole, bestående af 4 1. g'ere, 2 lærere fra mat. -fys. gruppen, skemalæggeren og den kommitterede. Det lykkedes udvalget at få
idarbejdet et samlet forslag til ændring af normaltimeplanen, der blev frem.agt, gennemgået, diskuteret og enstemmigt vedtaget på skolemødet den 24.
naj knap to måneder efter at Direktoratet havde fremsat sit forslag.
Nu skal vi så i gang. Om forsøget vil lykkes, er svært at sige på dette
:idspunkt. Hvilke justeringer, der eventuelt vil ske undervejs, kan heller ikke
forudsiges. Om eleverne vil trives bedre, må fremtiden vise. Der er imidler;id ikke tvivl om, at arbejdet med at få dette forsøg startet har optaget skole
forsamlingen meget, og de bedste skolemøder, vi har haft, hvor der ikke alene
sr blevet taget beslutninger, men også arbejdet meget seriøst og kvalificeret
både før og efter beslutningerne er blevet taget, har været de tre møder, hvor
forsøget om ændring af normaltimeplanen har stået på dagsordenen. Det er
således ikke kun en enig, men også en velinformeret skoleforsamling, der står
□ag beslutningen - og det er da et godt udgangspunkt at have.

Anne-Grethe Gleisner
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11. VURDERINGER AF FORSØGET

Forsøg i forsøget: Alternative styreformer. - Rapport fra en undergruppe
I begyndelsen af 1977 afholdt AS efter en skoleforsamlingsbeslutning en emne
uge, som fik indholdet: "Trivsel på AS".
Emnet var bredt formuleret og blev bredt fortolket, idet man forsøgte a
undgå det nalvebeskuende, som kunne ligge i det.
En af de grupper, der blev nedsat, skulle beskæftige sig med "Alterna
tive styreformer på AS". Baggrunden for nedsættelsen af denne gruppe var en
fornemmelse af, at forsøget på skolen ikke fungerede tilfredsstillende med de:
indhold, man indtil da havde lagt i bekendtgørelsen. Flere følte, at apparatet
fungerede for tungt, og at mange som følge deraf mistede interessen for at
deltage i beslutningsprocesserne.
Formålet med gruppens arbejde skulle være - efter en grundig gennem
gang af bekendtgørelsen og inden for dennes rammer - at opstille nye modelle:
for, hvordan skolen kunne ledes.
Siden starten i oktober 1974 havde forsøget stort set fungeret uændret
efter den praksis, som havde nedfældet sig i løbet af det første år, og flere på
skolen følte, at denne ikke udtømte bekendtgørelsens muligheder. Bekendt
gørelsens rammer eller grænser skulle afprøves ved en brainstorm, - dette
var gruppens (optimistiske'?) udgangspunkt.
Gruppen bestod af ca. 30 mennesker og var følgelig for stor til at fun
gere udelt, følgende undergrupper nedsattes derfor efter lyst og interesse:

1. Plan for formidling af bekendtgørelsen til nye elever.

2. Lav en model, der lægger flere afgørelser og mere kompetance ud
i udvalg.
3. Lav en KU-model (mere kompetance til KU). Gruppen ikke nedsat.

4. Lav en klasserepræsentantmodel (slået sammen med gruppe 7)
5. Lav en direkte demokrati-model. Først nedsat fredag den 11. febr.
6. Undersøg styreformer på andre skoler/institutioner.

7. Lav en model for "parti"styret demokrati.

Af disse gruppers arbejde vil i det følgende gruppe 4's: en klasserepræ
sentantmodel, blive behandlet. Gruppen bestod af følgende: Annli (lærer), Anni
l.y, Henrik B. (lærer), Claus J. l.y,UllaV. (lærer), Ole K. l.y, og Lars
(lærer).
Den centrale nyskabelse i denne model er Skoletinget, som til en vis grad
overtager den tungtarbejdende og let manipulerbare (denne gruppes opfattelse)
skoleforsamlings arbejde.
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Skoletinget har 35 medlemmer: 2 repræsentanter for hver klasse (15
dasser på nuværende tidspunkt), 3 lærere, 1 TAP, + KU-formanden.
De to repræsentanter fra hver klasse er ansvarlige over for klassen, og
leres mandat kan tilbagekaldes med 14 dages varsel, hvis klassen føler, at
lens interesser ikke varetages tilfredsstillende. Deres opgave er at optræde
som formidlere mellem klassen og det centrale organ Skoletinget: På den ene
side skal de i tinget loyalt fremføre klassens synspunkter og ønsker, og på
len anden side skal de formidle informationer fra tinget til klassen.
Dette gøres rent praktisk ved, at referater fra tingets møder forelægges
. klassen hver tirsdag (hultimen) af repræsentanterne. Samtidig diskuteres
iagsordenen for næste skoletingsmøde (denne skal foreligge før hultimen). For
it ingen sager skal kunne syltes eller "glemmes", skal alle indkomne forslag
optages på dagsordenen.

Jruppereferenter indkaldt af filmgruppen - fra emneugen

Hver klasse har en mappe med referater fra skoletingsmøderne, så
nan hurtigt kan slå op og se hvilke sager, der har væet behandlet og med hviljet resultat. Disse referater skal være godkendt med 4/5 majoritet i Skoleunge t.
Ved at lade 2 og ikke 1 repræsentere klasserne i tinget er to ting opnået:
Dels vil divergerende opfattelser i klassen have større chancer for at komme
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til udtryk i tinget, og der vil sandsynligvis blive en bedre formidling af infor
mationer den anden vej, - dels kan man på denne måde opnå, at det talmæssi;
forhold mellem skolens forskellige fraktioner bevares i Skoletinget (30 elever
3 lærere, 1 TAP + KU-formand).
KU-formandens opgave (i tinget) er at sikre formidling af informationer
mellem tinget og KU.
Skoletingets opgave vil være at overtage de af skoleforsamlingens befø
jelser, som er nævnt i bekendtgørelsens § 4 plus evt. § 10, mens Skolefor
samlingen bevarer de beføjelser, som er fastsat i bekendtgørelsens § 5 (alle
principielle afgørelser.
Skoleforsamlingen skal ifølge bekendtgørelsen indkaldes én gang hver
måned, dette vil efter denne model finde sted 1. torsdagi måneden. Skoletin
get vil holde sine møder 2., 3. og 4. torsdag i måneden.
Gruppens opfattelse er, at ved denne model ville skolen opnå en højere
grad af effektivitet i beslutningsprocessen og større aktivitet og engagement
blandt skoleforsamlingens medlemmer. Som systemet fungerer i øjeblikket,
ved ikke alle, der kommer til skoleforsamlingsmøderne, hvad der er på dags
ordenen, og derfor holder man sig måske lidt tilbage i debatten, man føler,
at man mangler baggrund for at udtale sig. Derfor mener gruppen også, at de
vil blive tale om en mere kvalificeret beslutningsproces i et skoleting: De me
nesker, som sidder der, står til ansvar over for en bestemt gruppe som til
hver en tid vil kunne kræve dem til regnskab for, hvad der foregår i tinget.
Endvidere kunne man forestille sig, at de skoleforsamlingsmøder, der
blev afholdt én gang om måneden i stedet for som nu en gang om ugen ville
blive interessantere, fordi alle væsentlige sager ville blive behandlet her,
mens de mere trivielle, som skoleforsamlingen nu bruger megen tid på, ville
blive behandlet i tinget.
Gruppen mener også, at det må regnes som en fordel, at de enkelte
klasser vil få større ansvar. Det kunne måske ligefrem få en positiv indflyde]
se på den pædagogiske situation i mindre godt fungerende klasser, at der en
time om ugen skulle diskuteres nye ting.
Gruppen kunne forestille sig to mulige ulemper ved modellen: En vis ri
siko for "pampervælde" og en risiko for, at dårligt fungerende klasser vil få
mindre indflydelse.
Det var gruppens mening at fremlægge denne model for skoleforsamlin
gen sammen med en anden repræsentativ model - udvalgsstyret demokrati som fremkom i løbet af emneugen; man ønskede, at skoleforsamlingen skulle
tage stilling til, om de to, eller é af de to modeller skulle køres i en periode.
(Klasserepræsentantmodellen er ikke så gennemarbejdet, at den umiddelbart
kan tages i brug, og dette er bevidst fra gruppens side: visse ting burde dis
kuteres og afgøres i Skoleforsamlingen, f. eks. tingets forhold til udvalg og
til KU).
De to grupper (2 og 4) skrev følgende samlede oplæg til Skoleforsamlin
gen: "Formålet med at opstille disse modeller af repræsentativt demokrati er
at afprøve nogle alternative styreformer og dermed finde frem til en bedre
måde at lede skolen på.
Grupperne, der fremsætter disse forslag, gør sig ingen illusioner om,
at disse modeller er mere demokratiske end den nuværende model, men vi vi
hævde:
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1. at modellerne vil kunne fremme aktivitet og engagement i dagligda
gen og medføre mere kvalificerede beslutninger.
2. at det er absolut nødvendigt at samle erfaringer, som kan bidrage
til at belyse mulighederne for alternative styreformer i gymnasie
skolen (jvnf. bekendtgørelsens § 1 stk. 2). Det er efterhånden en
"offentlig hemmelighed", at forsøget på AS nedlægges, medmindre
der "sker noget" på skolen, d.v. s. at vi prøver at lave nogle forsøg
i forsøget.
Det er heller ingen hemmelighed, at der ingen mulighed vil
være for at ændre bekendtgørelsen, før dens nuværende muligheder
er udtømt.

Vort ledelsesforsøg skal kunne belyse mulighederne for alternative sty
reformer i gymnasieskolen. Jo flere modeller vi afprøver - med godt eller
dårligt resultat - jo mere materiale vil der være for andre gymnasier at tage
stilling til og vælge ud af. På denne måde vil vi solidarisere os med dem,
Gruppe 2 og 4, Alternative styreformer (gruppe 12)."

Ingen af de to repræsentative modeller har dog endnu haft mulighed for at bli
ve afprøvet i praksis. En tredie model, en såkaldt "direkte demokrati-model",
blev fremført som modforslag i Skoleforsamlingen, og forsamlingen vedtog
at arbejde videre med denne model og forkastede de to andre muligheder.
Grunden til dette er angst for, at informationerne og dermed magten skal sam
les på få hænder: pampervælde.
"Direkte demokratimodellen" minder på mange måder om det system,
man hidtil har kørt efter, og skolen fungerer på samme måde som før, - med
ret lav aktivitet på skolemøderne og en lidt diffus fornemmelse af, hvor an
svaret ligger.
At vedtagelsen af "direkte demokrati" ikke har haft de store konsekven
ser for skolens hverdag endnu kan skyldes, at beslutningen blev truffet så
sent på skoleåret, at eksamen næsten stod for døren. Næste skoleår kan må
ske fremvise større resultater; hvis ikke, vil Skoleforsamlingen måske give
de to repræsentative modeller en chance for at blive afprøvet.

På gruppens vegne
Ulla V.

Hvem tilhører AS?
Hvis man gør en sammenligning mellem de sidste årsrapporter og dette skole
års indhold, ser man, at de ligner hinanden meget: passivitet.
At faggrupper, Petitjournal, dagsordens-, kantine-, informations- og
KU-udvalg kører, er i elevernes interesse, og dog er det svært at få elever
til at indgå i disses arbejde. - Da Ole Thorup f, eks. ansatte en trykkedame
uden om KU, hvad gjorde eleverne da som sanktion mod O, T, s' knægtelse af
bekendtgørelsen?
Han fik en næse med "venlig hilsen". - Hvorfor gik sagen om emneugen
så trægt? Sk.f. stemte for, at vi skulle til Hanstholm, men det kneb bare for

4'
medlemmerne af Sk. f. at betale for rejsen. Grunden må findes i Hanstholmudvalget: Til udvalgsmøderne var det ikke de samme personer, der kom, og
antallet af deltagere var meget varierende. Udvalget kørte så dårligt, at så
dan noget som informationer og referater ikke blev lavet. Det vidste heller
ikke besked om rejse, antal deltagere, eller om hvordan selve opholdet skulk
foregå. Da kun 50% havde betalt for turen, nedlagde O. T. veto, hvilket direk
toratet kun kunne give ham medhold i. Under vanskeligheder kom der dog en
emneuge, som foregik her på skolen. Her har vi et godt eksempel på, hvorda
eleverne i dette forsøg let bliver passive og lader tingene ske hen over deres
hoveder og med holdningen: hvad jeg ikke gør, gør andre.
Ikke alle har lige indflydelse på denne skole, og nogen parter står stær
kere end andre. Lærerne er samlet i en lærerfraktion med regelmæssige mø.
der. Eleverne har intet forum for meningsudveksling, og har derfor ingen
fælles holdning, hvori deres styrke ville ligge. "Det store ord" har den kom
mitterede, Ole Thorup, som står over Sk. f. Han kan nedlægge veto for be
slutninger taget af Sk. f. eller helt stoppe forsøget ved at erklære til direkto
ratet, at han ikke kan "magte" forsøget længere. Han har også eksamensret
ten. Da vi en enkelt gang i året 1976/77 blev indkaldt til Sk. f. møde om ad
gangsbegrænsning, gjorde O. T. straks opmærksom på, at vi skulle passe på
vore karakterer og forsømmelser. (Selv lærere, der kalder sig progressive,
blev utilfredse over at timerne blev forsømt).

Glimt fra Vandrehallen
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Ved en erkendelse af ulighedsforholdet (elever, lærere og kommitterede)
og dets følger, må skolen også ses i lyset af det samfundssystem, som det be
finder sig i. Men dette opgør skal selvfølgelig ikke blive til en undskyldning
for ikke at deltage i skolens enkelte led. Vi kan ikke ændre noget, men kan
gøre opholdet på denne skole så behageligt som mulig, inden for de grænser
bekendtgørelsen giver.
Der har været megen omtale af AS i aviserne; påstande som gik fra høje
dumpeprocenter til, at skolens bygninger var urene. Men allerværst er, at
der på de omkringliggende skoler har været ført en "kampagne" med vildled
ning af, hvad der egentlig foregik på dette sted. Er det da så mærkeligt, at
folk ikke ønsker at blive "indlagt til forsøg" her på skolen. Eller, at man ude
i byen pønser på at få nedlagt forsøget. Men de må jo tro, at der foregår ting
og sager, og at AS ligefrem er farlig. Disse mennesker burde få et ophold
på skolen, så de kunne komme til fornuft. Og hvad ville de så opleve?
Nogle elever, der passer deres lektier, som kun deltager aktivt nogle
gange om året i Sk.f. , der helst ikke vil bruge deres tid på at tale eller be
skæftige sig med politik (hørt ved en hyggesnak: "Her er der kun nogle for
vildede DKU'ere, der engang imellem sætter nogle plakater op").
At denne skole kunne komme til at fungere anderledes, tror jeg næppe,
fordi det ville kræve en anden bekendtgørelse og måske også nogle andre del
tagere med en anden indstilling til tingene, end den der i dag kommer til ud
tryk. Hvad tilskynder folk til at have ansvar overfor hinanden her? Skolen er
lavet, vi har personale til at administrere vor hverdag og rydde op efter os.
Her kræves intet af folk, kun at de passer deres lektier. Og endelig, AS til
hører ikke os, og derfor kan vi heller ikke bestemme ret meget, men må føl
ge bekendtgørelsens og Direktoratets ord.

Claus Brauer, 1. x

Noget om demokratiske beslutningsprocesser
eller
Er vi alle lige?

Nogle "erfaringer om demokratiske organers virke" (jfr. Bekendtgørelsen for
AS § 1) er uden tvivl fælles for alle på Avedøre Statsskole: det er svært at
træffe beslutninger på demokratisk vis - og det tager tid.
Årsagerne er vi derimod næppe enige om. Er bekendtgørelsen for snæ
ver? - Eleverne for sløve? - Den kommitterede for egenrådig? - Lærerne for
manipulerende? - Lider vi alle under mangel på opdragelse til demokrati?
I hvert fald er det klart, at vi ikke er så lige, som skoleforsamlings princippet foregiver, og ikke alle så demokratiske som vi burde være.
En beslutningsproces kan opdeles i 5 faser:
1. problemformuleringen

2. søgen efter alternativer
3. konsekvensvurderinger

4. valg
5. udførelse af beslutning
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Disse 5 faser er alle vigtige, men i skoleforsamlingen - som i mange
andre forsamlinger - er vi tilbøjelige til at focusere på fase 4: valget. Megen
tid går med afstemninger med håndsoprækning og optælling, ofte uden at vi
har givet os tid til at finde rimelige løsningsmuligheder (2) og overvejet kon
sekvenserne (3), dette kan medføre, at folk ikke føler sig forpligtet af vedta
gelser, eller at beslutninger omstødes hurtigt igen. Den overvældende inter
esse for selve valget kan skyldes, at det giver indtryk af effektivitet, og at
netop i den situation er alle lige - hver har jo en stemme, alle har så lige me
get at skulle have "sagt".
Imidlertid er det således, at selve problemformuleringen - fase 1 - ofte
i høj grad styrer beslutningsprocessen - og i denne fase er vi mindre lige.
Undersøgelser af beslutningsprocesser ("Beslutningsprocesser" red. af Rein
hard Lund, 1971) har vist, at bestemte persongrupper i særlig grad har mu
lighed for at på virke beslutninger gennem indflydelse på problemformulerin
gen, nemlig medlemmer, der
1. har mere information om organisationens generelle forhold (- altså
på AS den kommitterede og lærere, som har været på skolen i læn
gere tid)

2. har adgang til at formulere dagsorden, lede møde o. lign. (- dette har
på AS dagsordenudvalget, som imidlertid hidtil har forholdt sig mege'
passivt, og dirigentkorpset, som for en stor del består af lærere)
3. har kendskab til og kontrol over knappe ressourcer (- på AS den kom
mitterede, administrationen og budgetudvalget).

4. behersker vitale belønningsmekanismer (- vel igen især den kommit
terede med administration, forsømmelsesregler og fag- og timeplan
under sig, og lærerne som kontrollerer og bedømmer eleverne)
5. anvender megen tid i organisationen (- den eneste, der kan bruge sin
arbejdstid på ledelsesforsøget er den kommitterede)
6. har anerkendt stor viden (- størst viden har den kommitterede og
"gamle" lærere, men er den anerkendt?)
7. har anerkendt høj status (- i visse situationer den kommitterede, i an
dre nogle lærere, men mere anerkendt er nok aktive og kritiske ele
vers høje status)

Gennemser man Skoleforsamlingens mødereferater, er det da også iøjne
faldende, at næsten alle initiativer udgår fra lærere og den kommitterede. Ele
vernes forslag begrænser sig stort set til fester og fællestimearrangementer.
Dog er der også kommet udspil fra aktive elever med høj status (Hanstholmtur, forslag til direkte demokrati).

Fase 2: Søgeprocessen. Karakteristisk for skoleforsamlingen - samt for de
andre organisationer, jeg har kendskab til i vort samfund - er det, at den, der
formulerer et problem, oftest samtidig foreslår løsningen, hvorved der let
blokeres for alternative muligheder. Ofte udelades (eller begrænses unødven
digt) søgeprocessen, og der stemmes bare for eller imod (fase 4). Måske bur
de vi i højere grad stille os op og fremlægge problemer, som vi ikke selv kan
finde løsninger på.
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En anden forudsætning for, at søgeprocessen bliver tilstrækkelig omfat
tende er, at problemet opfattes som betydningsfuldt, for flertallet af forsam
lingen - dette er desværre langt, fra tilfældet med alle de problemer, som fore
lægges for Sf - nogle interesserer kun lærerne eller en enkelt klasse.
En tredie forudsætning for tilbundsgående søgning efter løsningsalterna
tiver er, at organisationen har kapacitet i form af tid og eksperter. Skolefor
samlingen har ingen eksperter under sig, hverken lærere eller elever har af
sat arbejdstid til styrelsesforsøget, og møder i fritiden er vanskelige at ar
rangere da ikke alle har fri på samme tid og mange elever har erhvervsarbej
de. Det sker derfor ofte, at udvalg udvikler sig til rene lærerudvalg eller at
søgningen overlades til administrationen - i begge tilfælde er søgningen måske
ikke helt i overensstemmelse med skoleforsamlingens interesser.

Fase 3: Vurderingsfasen må omfatte en sammenligning mellem alternativer
og deres konsekvenser. Studier af beslutningsprocesser har - ikke overras
kende - vist, at vurderingen af konsekvenser i høj grad er præget af de vurde
rendes håb og ønsker om fremtiden ("Beslutningsprocesser"). Forskellige
grupper vurderer altså handlingsmuligheder forskelligt, men det er sjældent,
at de åbent vedkender sig deres målsætning. Det er givet, at der hersker for
skellige målopfattelser på AS, allerede vores forskellige situation på skolen
betinger dette: eleverne er kun på skolen 2-3 år og ønsker selv at gøre alle
erfaringer; lærerne er der måske på livstid og vil gerne overføre erfaringer
fra det ene elevhold til det næste og gradvis forbedre styreformen, samtidig
med at de betragter skolen som en arbejdsplads, der må bevares; den kom
mitterede er ansat for en periode af 6 år og har personlig interesse i, at for
søget udadtil fremtræder så velfungerende som muligt.
Ved enkelte lejligheder har vi haft frugtbare måldiskussioner, men det
kniber med at acceptere hinandens forskellige mål, derfor camouflerer man
ofte sine mål, hvilket igen resulterer i en tendens til at mistænkeliggøre hin
andens motiver: "lærerne er ude på at skaffe sig privilegier og manipulerer
med eleverne", "den kommitterede er Direktoratets mand", "eleverne ønsker
at slippe for undervisning og arbejde".
Selvfølgelig er ikke alle motiver hvide, men en accept af, at vi i nogen
grad har forskellige mål og en blotlæggelse af disse, kunne måske resultere
i løsninger der i rimelig grad tilgodeså de forskellige parter.
Fase 5: Udførelsen af beslutningen. Karakteristisk for Skoleforsamlingen er,
at beslutningskapaciteten er større end handlingskapaciteten. Sf kan pålægge
administrationen, lærere eller udvalg at gøre et arbejde, men har svært ved
at sikre sig, at det sker, ligesom de enkelte medlemmer ikke altid føler sig
forpligtet af trufne beslutninger. Skoleforsamlingen har ikke udpeget folk (et
forretningsudvalg el. lign. ), der skal kontrollere, om beslutninger følges, og
sanktionsmulighederne er ret begrænsede. Appelinstansen er Direktoratet,
men den udvej benyttes nødig, a. h. t. trivsel på skolen og fordi den er besvær
lig for alle andre end den kommitterede, der har den direkte næsten daglige
kontakt til Direktoratet.
Det har ved forskellige lejligheder været diskuteret, om arbejdet med
styrelsesforsøget var sliddet og frustrationerne værd, men hver gang er re
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sultatet blevet, at forsøgsordningen, selv om den langt fra er ideel, dog er at
foretrække frem for en mindre demokratisk styreform. Måske fordi den frem
mer trivslen på stedet, måske fordi den giver os nyttige erfaringer om demo
kratiske beslutningsprocesser og om det samfund, vi lever i. Det er jo nemlig
ikke kun på Avedøre Statsskole, at demokrati er svært og tager tid.

Ellen Jensen
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12, BEKENDTGØRELSEN MED BEMÆRKNINGER

Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 450 aj 30. august 1974.

Bekendtgørelse om særlige styrelsesregler for Avedøre Statsskole.
§ 4. Skoleforsamlingen har med de afvi
gelser, der følger af §§ 5-7, den kompetence,
som efter de almindeligt for statens gymna
sieskoler og kursus til højere forberedelses
eksamen gældende regler tilkommer rektor,
og den kompetence, som i henhold til §§ 9,
10 og 14 i bekendtgørelse nr. 687 af 23. de
cember 1969 om lærerråd, lærerforsamlinger
og samarbejdsudvalg ved statens gymnasie
skoler m. m. er henlagt til lærerrådet og
samarbej dsudvalget.
Stk. 2. Skoleforsamlingen kan ikke på
dagsordenen optage og kan ikke behandle
sager om enkeltpersoner uden forudgående
samtykke fra disse, og hvor det drejer sig
om elever, der er undergivet forældremyn
dighed, fra dennes indehaver. Gives der ikke
samtykke, behandles sagen af koordinati
onsudvalget eller af den kommitterede efter
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.

>estemmelse fastslår, at Avedøre
ole ledes i et samspil mellem de 3
organer, der har hver deres kompe nråde. Hovedreglen er, at kompetenslutningsretten) ligger hos skolefor
men, med mindre det udtrykkeligt står
bekendtgørelsen, at den ligger hos
Se bemærkningerne til § 4 og følgenemmelser.

§ 3. Ved udøvelsen af ledelsesfunktio
nerne skal vældende love os administrative

Til § 4.

Hovedreglen for skolefor samlingens kompe
tence som styrelsesorgan findes i denne be
stemmelse. Som eksempel på, hvad skole forsamlingen har fået tillagt, kan nævnes:
1. Indstilling til direktoratet vedrørende
fo r s øgsunde rvisning.

2. Anskaffelse og fornyelse af undervis
ningsmidler og større inventargenstande
inden for skolens bevillinger.
3. Indstilling til direktoratet om anskaffel
se og fornyelse i andre tilfælde end de i
punkt 2 nævnte.

52

Stk. 2. Skoleforsamlingen høres o
cipper for time- og fagfordeling.

5. Budgetter inden for de tildelte bevillin
ger.
6. Byggesager.

Til § 5.

7. Årsprøvernes ordning og omfang.

Skoleforsamlingens kompetence begræ
denne og de to følgende paragraffer (§
7).
§ 5 fastslår, at skoleforsamlingen kun
fastsætte principielle retningslinier fo
punkter, der opregnes i paragraffen,
ningen er udtømmende.
Et princip må ikke være så snævert, s
kun peger på én person eller én mulig
ning. Eksempel: Man kan godt fastsæi
studievejlederen for HF skal være en 1
der underviser i et fællesfag, selv om
herved udelukker blandt andet fysiklæi
fordi der dog bliver en række andre va
ligheder tilbage, og fordi princippet k<
klares med, at man ønsker at sikre, a
dievejlederen underviser så stor en gr
elever som muligt, men man kan ikke
sætte, at studievejlederen skal være ei
rer med én bestemt fagkombination, n;
man derved rent faktisk peger på en el
lille fåtal.
Skoleforsamlingen kan ikke ændre en a
reise, som koordinationsudvalget har 1
i en konkret sag, ved bagefter at ændr«
cipperne.

8. Ekskursioner.
9. Skolelokalernes anvendelse til andet for
mål end skolens/kur sus' undervisning.

10. Introduktionsdage og studieuger (ansø
ges i direktoratet).
11. Fællestimer og studiekredse.

12. Fællesarrangementer som skoleballer,
skolekomedier, sportsstævner etc.
L3. Fritidsaktiviteter (fritidssport, - musik
m. m. )
L4. Kantine.

Listen er ikke udtømmende. For alle ek
semplerne gælder, at skoleforsamlingen en
en træffer den endelige afgørelse eller afgi
ver indstilling til direktoratet i de sager,
ivor den endelige afgørelse er direktoratets.
)m forberedelse af spørgsmålene m. v. samt
idførelse 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 studievej
lederfe), 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. Princinner for vikartimernes fnrdelina

§ 6. Koordinationsudvalget ude
overensstemmelse med de af skolef«
lingen fastsatte principper den kompe
der ellers tilkommer en rektor vedr«
de i § 5, stk. 1 omhandlede spørgsmål
Stk. 2. Koordinationsudvalget <
endvidere i det omfang, hvori det fast
af skoleforsamlingen, omsorg for udfø
af dennes beslutninger.
Koordinationsudvalgets kompetence fas
ges i denne bestemmelse. Alle de punk
der opregnes i § 5 stk. 1 besluttes og u
af dette udvalg. Desuden kan skolefors
gen beslutte at lægge yderligere ting til
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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 udøver 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.

r den kommitteredes opgaver beskregarantere eleverne/de studerende ved
•e Statsskole en studenter- eller HFsn af samme gyldighed som på landets
gymnasier og HF-kursus har man
oldt den kommitterede kompetencen
msyn til optagelse af elever og afholif eksamen. Som en følge af dette har
dimitterede også afgørelsen i fastsætaf time- og fagfordeling og af opret

overgang til privatiststatus eller ikke-oprykning som følge af ikke-indstilling.
De vigtigste bestemmelser om hans område
findes i gymnasielovens §§ 10 til og med 14
og § 17 samt i bekendtgørelse af 15. decem
ber 1966 om optagelse af elever i 1. gymna
sieklasse jfr. bekendtgørelse af 9. februar
1961 §§ 2 og 3, i bekendtgørelse af 12. marts
1973 om eksamensordning og karaktergivning
m. v. og i cirkulære af 26. marts 1973 om
evaluering og meddelelser til hjemmene.
Afgrænsningen af den kommitteredes og ko
ordinationsudvalgets opgaver i forhold til
skoleforsamlingen må i øvrigt fremgå af kon
krete afgørelser truffet af undervisningsmi
nisteriet og af den praksis, der fæstner sig
i løbet af forsøget.
Man må være opmærksom på, at beslutnin
ger, der er truffet af styrelsesorganerne på
Avedøre Statsskole (skoleforsamling, koor
dinationsudvalg, den kommitterede), kan æn
dres af ministeriet. Det betyder, at ministe
riet ikke alene skal påse, at gældende regler
overholdes, men også kan ændre beslutning
er, der er skønsmæssige, for eksempel be
høver ministeriet ikke at følge en indstilling
om ansættelse fra skolen.
I henhold til de almindelige regler for admi
nistrativ rekurs kan ethvert medlem af sko
leforsamlingen indanke en afgørelse truffet
af skoleforsamling, koordinationsudvalg el
ler kommitteret for direktoratet for gymna
sieskolerne og HF respektive for løn- og
personaleafdelingen. For at sikre at arbej
det med at skabe en praksis omkring forsø
get forløber så effektivt som muligt, hen
stiller direktoratet, at henvendelser om for
tolkning eller afgørelser normalt foregår
skriftligt gennem styrelsesorganerne.
Til § 7 stk. 3.

Det vil være naturligt, at den kommitterede
hører skoleforsamlingen om antallet af klas
ser og grenhold (den endelige afgørelse lig-
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Endelig kan den kommitterede efter lærer
gruppens ønske, forelægge denne skolens
forslag til klasser og grenhold samt timeog fagfordelingsplaner til høring inden den
endelige udformning af planerne.
Generelt kan det siges, at den kommitterede
er direktoratets repræsentant på skolen (§ 7
stk. 1) idet han netop udfører de kontrolfunk
tioner, som direktoratet udøver over for alle
øvrige skoler. Det er et tilsyn, der dels skal
sikre, at skolen drives i overensstemmelse
med gældende love og regler, dels garantere,
at undervisningen overholder de krav, som
gør eksamen adgangsgivende til videre ud
dannelse.

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.

Til § 8.
Det fastsættes heri blandt andet at den kom
mitterede er medlem af skoleforsamlingen
og af lærergruppen. Som medlem af skole
forsamlingen har han de samme rettigheder
som alle andre medlemmer, bortset fra at
han ifølge § 7 stk. 6 ikke kan vælges til med
lem af udvalg.
Alle medlemmer af skoleforsamlingen har
tale- og stemmeret samt valgret, og alle er
med undtagelse af den kommitterede valgba
re til udvalg, herunder koordinationsudval
get.
Hvis et medlem af skoleforsamlingen har
flere funktioner på skolen, har den pågælden
de kun én stemme og tilhører den gruppe,
som hans/hendes hovedhverv viser. Elever
bører til elevgruppen, også selv om de i et
zist omfang udfører TAP arbejde.

§ 9. Koordinationsudvalget, der nedsæt
tes for et halvt år ad gangen med funktions

eleverne, 3 medlemmer af og bland
og 1 medlem af og blandt de tel
administrative medarbejdere.
Stk. 2. Inden for funktionsperic
en trediedel af skoleforsamlingens
mer kræve afstemning om forman
bliven. Stemmer flere imod end for
dens förbliven, træder formanden
Skoleforsamlingen vælger derefter
muligt en ny formand, der tiltræd«
get for restén af dets funktionspei
den nye formand i forvejen medlem
dinationsudvalget, vælges der des,
resten af funktionsperioden et nyt n

Til § 9.
Denne paragraf beskriver koordinatior
valget. Den bygger på den grundidé, s
man kan finde i grundlove for forbunds
nemlig at man har en forsamling, hvo
præsentationen er proportional, og én
hver del eller gruppe har lige mange i
sentanter. Denne bestemmelse har til
mål at forhindre, at de mindre gruppe
rise res af de store.
Man har fundet, at der også på en sko]
sisterer grupper, der har interesser,
ikke i alle henseender er sammenfalde
med en hel forsamlings. For både lær
TAP gælder, at deres ansættelse er b«
og at deres økonomiske og familiemæs
forhold er afhængige af skolen på en m
som elevernes ikke er. Dertil komme
lærere og TAP vil kunne være ansat pi
det i op til omkring 40 år, mens eleve
funktionstid normalt er 2 eller 3 år. I
baggrunde har ført til, at man har mer
grupperne, som interessegrupper, må
sikres repræsentation uanset størrelse
andet grundprincip har været, at ingen
keltgruppe måtte have flertal i koordin
udvalget. Dette og det lige antal medie
skal sikre, at resultater nås ad forhan
Når modellen imidlertid bygger på en i
interessegrupper, der forhandler sig t
te om konkrete afgørelser, virker det
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r til koordinationsudvalget og det vil
;rid med både motiver og ord i § 9
it omgå dette forhold.
lende person i udvalget er forman
kommer til at repræsentere hele
samlingen i kraft af sit direkte valg,
kraft af recall-reglen (skoleforjn kan tilbagekalde sit mandat i valg.) kan tale med vægt på forsamlinge over for grupperne.
æglende og formidlende rolle vil væ'ørende betydning for forsøgsforløbet.

§ 10. Skoleforsamlingen kan efter behov
edsætte andre udvalg blandt sine medlemler til at udføre beslutninger, der træffes af
toleforsamlingen om andre spørgsmål end
e i § 5, stk. 1 nævnte, og hvis udførelse
cke henlægges til koordinationsudvalget.
Stk. 2. Udvalgene kan efter skoleforsamngens bestemmelse forberede sager og foreage indstillinger til fremlæggelse i et skolejrsamlingsmøde, før sagerne optages til
ndelig behandling.
§ 11. Skoleforsamlingen og koordinatinsudvalget fastsætter selv deres forretingsorden inden for de i §§ 12-15 fastsatte
egler.
Stk. 2. Nedsættes der udvalg i henhold til
10, afgør skoleforsamlingen, om der for
dvalget skal fastsættes forretningsorden og
bekræftende fald af hvem.
Stk. 3. Forretningsordenerne skal være
ilgængelige for interesserede.

§ 12. Det fastsættes i forretningsordenen
or skoleforsamlingen, hvornår der afholdes
rdinære møder. Skoleforsamlingen skal
fholde møde mindst én gang om måneden
indtagen i månederne juni og juli.
Stk. 2. Ekstraordinære møder i skoleforamlingen skal afholdes, når mindst 20 medemmer af skoleforsamlingen, 3 medlemmer
,f koordinationsudvalget, formanden for
loordinationsudvalget eller den kommitteede kræver det.
Stk. 3. Dagsordenen offentliggøres ved
_.i-_------ x o j— r—
i„x
x;i

Stk. 4. Skoleforsamlingen kan ikke tage
endelig stilling til sager, som ikke har været
optaget rettidigt på dagsordenen.
Stk. 5. Det fastsættes i forretningsorde
nen, hvem der sørger for indkaldelse til
møderne.

Til § 12.

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

§ 13. Koordinationsudvalget afholder
møde, når 3 medlemmer, formanden eller
den kommitterede kræver det.
Stk. 2. Dagsordenen offentliggøres ved
opslag senest dagen før mødet. Til behand
ling af hastende sager kan møder dog afhol
des uden overholdelse af denne tidsfrist.
Stk. 3. Møderne er åbne for alle medlem
mer af skoleforsamlingen, medmindre det på
grund af sagens beskaffenhed eller omstæn
dighederne i øvrigt findes nødvendigt eller
ønskeligt, at behandlingen sker for lukkede
døre.
Stk. 4. Formanden sørger for indkaldelse
til møderne.

Til § 13 stk. 3.
Såfremt tilhørere til åbne møder skal have
taleret (stemmeret tilkommer altid kun med
lemmer), kræves alle udvalgsmedlemmers
samtykke.
Under hensyn til opgavernes art (se § 6 og
§ 5 stk. 1) vil koordinationsudvalgets møder
ofte være lukkede for skoleforsamlingens
medlemmer.
Beslutning om at lukke møder træffes med
almindelig stemmeflerhed i udvalget. Se i
denne forbindelse også § 4 stk. 2, hvorefter
der i sager vedrørende enkeltpersoner kræ
ves forudgående samtykke til åben behand
ling.
Såfremt spørgsmålet drejer sig om ansættel-
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Forskellige bestemmelser.
§ 16. Lærere, elever samt tekni
administrative medarbejdere kan ef
hov danne fraktioner og afholde møc

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

§ 17. Undervisningsdirektøren fo
nasieskolerne og højere forberedels
men kan efter indstilling fra skolen i
tilfælde tillade afvigelse fra bestemm
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
ber 1974 og fortsættes til slutningen
leåret 1979-80.
Stk. 2. Skolen udarbejder løbende i
ter over forsøgets forløb. Disse raj
indsendes til direktoratet for gymna
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.

'il § 15.

iestemmelserne skal først og fremmest sike, at informationen om afgørelser og beslutinger bliver bred nok. Desuden er det, af
ensyn til at det drejer sig om et forsøg, væentligt, at der findes et fuldstændigt mateiale til brug for rapporter om forsøget og
il brug for evalueringen af forsøget underejs og ved dets afslutning.

Forskelligt:
For møder og sagsbehandling gælder 1c
ningens almindelige bestemmelser om
hedspligt for personer, der virker i ofi
tjeneste og hverv, jfr. straffelovens
og 263 stk. 2.
Dispensation for mødepligtsbestemmel:
for elever, der deltager i udvalgsarbej
m.v. kan ikke på forhånd fastlægges. '
vil, som i alle normale forsømmelsess
tioner, ske en konkret bedømmelse af i
pågældende elevs/studerendes forsømn
og på dette grundlag blive taget stilling
indstilling til eksamen.

Undervisningsministeriet, den 30. august 1974.
Tove Nielsen.

/ J. Munck-Hansen.

