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Årsberetning
9. skoleår 1973/74

Søren Georg Jensen skulptur skænket af Ny Carlsberg Fondet.
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Viby Amtsgymnasium
Søndervangsalle 45,
8260 Viby J.

Telefoner:
Kontoret: (06) 146466 - omstilling til rektor,
administrativ inspektor og studievejleder.
Pedellen: (06) 146773.
Lærerværelset: (06) 14 1871.
Rektor privat: (06) 14 7612.
Skolens kontor er åbent kl. 9-15.
Rektor Jens Ahm
træffes bedst kl. 13.10-14, tirsdag dog kl. 14-15.

Rektors stedfortræder samt
administrativ inspektor:
Boginspektor:
Bibliotekar:
Studievejleder ved HF:
Elevrådgiver ved
gymnasiet:
Lærerrådets formand:
Sekretærer:

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

Skolenævnet for Viby Amtsgymnasium:
Amtsrådsmedlem Chr. Robert Sørensen.
Amtsrådsmedlem Rudolf Jensen.
Amtsrådsmedlem Arne Trosborg.
Fru Thea Iversen.
Kontorchef Bent Andersen (formand).

Adjunkt Svend Bøgh Hansen.
Gymnasieelev Ole Klitgaard
HF-studerende Karen Margr. Aarhus.
Rektor Jens Ahm
Fra 1/5-1974:
Amtsrådsmedlem Karl Anker Pedersen
Amtsrådsmedlem Jørn Jelle
Amtsrådsmedlem Søren Vestergaard

Forældrevalgte Skolenævnsmedlemmer:
Advokat Hans Hoeg
Parkvej 6
8270 Højbjerg . Tlf. 27 1709
Thea Iversen
Storskovvej 84 . Ormslev
8260 Viby J. . Tlf. 28 33 81

Den 25/10-73 modtog skolen den sørgelige meddelelse, at Peter
Jacobsen 3y, der var gymnasieelevernes repræsentant i skolenæv
net var omkommet ved en færdselsulykke.
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Det nye skoleår
Det nye skoleår begynder mandag den 12. august. De nye 1. g
klasser og de nye HF-klasser møder kl. 11. De øvrige klasser kl. 9.

Adresseforandring
Adresseforandring skal straks meddeles skolen skriftligt.
Oplysninger og gode råd
1. Knallerter og cykler parkeres på de anviste pladser, ligesom
biler og motorcykler henvises til bil-parkeringspladsen.
2. Centralgarderoben benyttes som daglig opbevaringssted for
tøj, bøger og andet undervisningsmateriale. Der advares på
det kraftigste mod at efterlade penge eller værdigenstande i
rummene. Effekterne må ikke overnatte i centralgarderoben.
3. Rygning er tilladt udendørs samt i samlingssalen. Under ar
rangementer må der dog heller ikke ryges i samlingssalen.
4. I undervisningstiden må der ikke drikkes øl på skolens om
råde.
5. Efter frokost rydder eleverne selv deres egne borde i sam
lingssalen for papir og flasker. Flasker og mælkekasser leve
res tilbage til udsalget.
6. De bøger, som skolen har stillet til elevernes rådighed, skal
forsynes med omslag, og der skrives i hver enkelt bog navn,
klasse og år.
7. Håndbogssamlingen i samlingssalen kan frit benyttes i fri
kvarterer, mellemtimer og eventuel ventetid efter skoletid.
Bøgerne sættes på plads efter endt brug.
8. Alle elever såvel fra gymnasiet som fra HF har mødepligt.
Ved fraværelse p. gr. a. sygdom har man pligt til at aflevere
skriftlig dokumentation på de af skolen udfærdigede blan
ketter.
9. Fritagelse for skolegang kan kun finde sted efter tilladelse
fra rektor. Undtagelse herfra er enkelte timer til nødvendigt
besøg hos speciallæge, hvor tilladelsen kan gives af klasse
læreren.
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10. Hvis en elev bliver syg i løbet af skoledagen og ønsker at gå
hjem, henvender han/hun sig forinden til en lærer og beder
denne notere, at han/hun er gået hjem.

Regelsamlingen
I december 1972 udkom undervisningsministeriets »regelsam
ling«. Den indeholder de gældende cirkulærer og love, der kan
have interesse for undervisningen og administrationen på skolen.
Den vil til stadighed blive ført ajour fra direktoratet. Et eksemplar
står på biblioteket til almindelig afbenyttelse.
Elevrepræsentation
Lovene for gymnasieafdelingens elevrepræsentation på Viby
Amtsgymnasium blev ved begyndelsen af sidste skoleår lavet om.
Det blev vedtaget på to elevforsamlinger (EF), hvor alle eleverne
var tilstede, at gå over til et system med et elevråd, i stedet for den
gamle ordning, hvor alle elever skulle indkaldes til elevforsamling
før noget kunne vedtages.
Grunden til at lovene blev lavet om var en alt for ringe aktivitet
på elevforsamlingerne. Med den nye ordning håbede vi (og det
har til dels vist sig at være rigtigt) at få større aktivitet. Elevrådet
sender nemlig dagsordener ud til klassemøder en gang om måne
den, og på disse klassemøder diskuterer man så de forskellige
punkter. Klasserepræsentanten medbringer derefter stemmetal
lene fra eventuelle afstemninger på klassemødet til elevrådsmø
det, hvor de sammentælles, og det endelige resultat fra disse af
stemninger (som er besluttende i en sag) meddeles på næste klas
semøde. Forslag kan videregives til klasserepræsentanten på alle
tidspunkter.
Valget af denne klasserepræsentant sker ved skoleårets begyn
delse, dog kan l.g-erne få en prøveordning i to måneder, hvor
efter den endelige repræsentant skal vælges.
Elevrådet har to repræsentanter siddende i samarbejdsudvalget
(SU), hvor der desuden sidder to HF-repræsentanter, rektor, læ
rerrådsformanden og to lærere. SU sørger bl.a. for kommunika
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tionen mellem lærere og elever, er beslutningsdygtigt i en del
sager og råder over en del penge, som bruges f.eks. til fællesarran
gementer.
Ole Olesen, 3 .z.

Lærerrådet
Lærerrådets bestyrelse består af:
Svend Bøgh Hansen (fm)
Jørgen Kaj og
Gudrun Offenberg.

Skolens lærere:
Rektor Jens Ahm (A), Søndervangs Alle 45, 8260 Viby J.,
tlf. 14 7612,
Fransk: 2c, 1PQR.
Adjunkt Finn Aidt (FA), Stationsgade 11, 8240 Risskov,
tlf. 174801,
Musik: 3c, 3z, 2abcxM, 1c, ly, 1z, 2PQR, Iq,
Engelsk: Iz.
Adjunkt Dunja Andersen (DA). Holmetoften 43, 8270 Højbjerg,
tlf. 271961,
Biologi: 3a, 3y, 2P,
Gymnastik: 3ax, 2ax, 3cz, 2PR, Iq.
Lektor Inge Andersen (IA), Elsdyrvej 10a, 8270 Højbjerg,
tlf. 27 25 07,
Matematik: 3y, la, ly, 2PR.
Stud.mag. Thorkild Bach Andersen (TA), Grøfthøjparken 132tv,
8260 Viby J.,
Historie: Ix, lp.
Stud.mag. Bo Basbøl (BB), Kalkærparken 84, 8270 Højbjerg,
tlf. 2728 86,
Musik: 2a, 2xz, lu, Ir.
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Adjunkt Poul Hede Bertelsen (HB), Voldbækvej 5,
8220 Brabrand, tlf. 260841,
Historie: 3a, 3z, 2b, ly, 2p, Ir,
Dansk: 3y, lp.
Studielektor Oluf Bohn (B), Morbærvej 16, 8260 Viby J.,
tlf. 14 7659,
Historie: 3b, 2x, 2u, 1c, Iz, Iq,
Samfundsfag: Iq,
Oltidskundskab: 2x, Iz.
Adjunkt Ole Brixen (OB), Balagervej 28, 8260 Viby J.,
tlf. 110032,
Matematik: 3xyzN, 2a, 2xyzuNM, 1c, lu, Iq,
Fysik: ly.
Adjunkt Poul Bruun (PB), Reinettevej 5, 8270 Højbjerg,
tlf. 27 12 92,
Engelsk: 3abcSM, la, 2Q,
Latin: 2b, la.
Adjunkt Hans-Günther Buch (GB), Mjesing, 8660 Skanderborg,
tlf. 57 1767,
Dansk: 3a, 2a, 2z,
Tysk: 3c, 2R.
Adjunkt Anders Bundgaard (AB), Enebærvej 9, Stjær
8462 Harlev, tlf. 95 0336,
Tysk: 3a, lb, Iq,
Latin: 1c.
Adjunkt Jens Dahlsgaard (D), Skoleparken 96, 8330 Beder,
tlf. 9363 94,
Musik: 3ab, 3abcM, 3x, 3y, 2b, 2y, la, lb, lx, lp, 2QR.
Adjunkt Tove Dinesen (TD), Ryslingeparken 50, 8270 Højbjerg,
tlf. 14 5386,
Dansk: 3b, la, Iz, 2p,
Religion: 3b, 2p.
Timelærer Kurt Finsten, (Fl), Højgaardsvej 3, 8260 Viby J.,
Dansk: 3x, lx.
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Adjunkt Finn Forman (F), Mjesing, 8660 Skanderborg,
tlf. 57 1749,
Biologi: 3b, 3c, 3x, 3xyzN, lp.
Adjunkt Elisabeth Mohr Gejl (EM), Aurikelvej 2, 8240 Risskov,
tlf. 1788 36,
Dansk: 2q,
Engelsk: 2aS, 1P.

Adjunkt Finn Hansen (FH), Stokrosevej 71, 8330 Beder,
tlf. 93 6533,
Geografi: 3abcS, 3xyzN, 3xyzS, 2xyS, 2z, la, lb, 2p, 2q,
Samfundsfag: 2PQR

Adjunkt Svend Bøgh Hansen (BH), Tyrrestrupvej 7, 8270
8270 Højbjerg, tlf. 273801,
Samfundsfag: 3abcS, 3xyzS, 2bcS, 2zuS.
Adjunkt Tyge Strøm Hansen (SH), Hvedebjergvej 17,
8220 Brabrand, tlf. 2625 71,
Dansk: 3z, 2y, 2u,
Religion: 3a, 3z, 2y, 2u, 2r.

Adjunkt Poul Hartvig (PH), Neptunvej 23, 8270 Højbjerg,
tlf. 148115,
Matematik: 2xyS,
Fysik: 3zF, 2xyS, lz,
Kemi: 2xyS, lz.
Adjunkt Torben Heuer (TH), Silkeborgvej 347, 8230 Åbyhøj,
tlf. 15 2443,
Russisk: 3cz, 2cz, Icz,
Engelsk: Ix, lu, Iq.
Gymnastiklærerinde Grethe Hinge (GH), Albert Naursvej 15,
8270 Højbjerg,
Pigegymnastik: 3by, 2z, Iby, Ipq, Ir.
Timelærer Keld Holm (H), Tjelevej 205, 8240 Risskov,
tlf. 17 5336,
Religion: 3c, 2b, 2x.
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Studielektor Erik Jensen (EJ), Guldbjergvej 3, 8270 Højbjerg,
tlf. 14 8039,
Tysk: 3b.
Timelærer Ole Jepsen (OJ), Samsøgade 10 st., 8000 Århus C,
Samfundsfag: 2aS, 2xyS.

Timelærer Finn Thastum Jensen (T), Kalkærparken 140,
8270 Højbjerg, tlf. 2725 58,
Drengegymnastik: 3ax, 2ax, 2by, 2cu, 2z, Iby, Ipq.
Dansk: Ir.
Adjunkt Kurt Bossen Jensen (KB), Neptunvej 24, 8270 Højbjerg,
tlf. 142781,
Biologi: 3z, 2xyzuN, Iq, Ir,
Gymnastik: 3cz, 2by, 1z, 2PR, Ir.

Adjunkt Henny Mejer Jensen (M), Karensmindevej 13,
8260 Viby J., tlf. 291549,
Dansk: Ib, 2x, Iq,
Tysk: la, 2bN.

Timelærer Kirsten Johannsen (KJ), Rosenhøj 27 C th.,
8260 Viby J„ tlf. 292909,
Dansk: lu.
Timelærer Marianne Ladegaard Jensen (LA),
Schleppegrellsgade 23 st., 8000 Århus C,
Tysk: 2PQR.

Adjunkt Hanne Ejsing Jørgensen (HJ), Agernvej 7, 8330 Beder,
tlf. 93 6165,
Engelsk: 3b, 2b,
Dansk: ly.
Adjunkt Kaj Fjendbo Jørgensen (KF), Irisvænget 6,
8362 Hørning, tlf. 92 1970,
Fysik: lx, 2P,
Kemi: Ix,
Matematik: Ir, 2p.
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Adjunkt Jørgen Kai (K), Grumstolsvej 28, 8270 Højbjerg,
tlf. 3738 18,
Fysik: 3xF, 3xyzS, 2zF, 2xyzuNM,
Kemi: 2zFN, ly,
Matematik: 2x.
Adjunkt Peder Kinch (PK), Engdalsvej 58, 8220 Brabrand,
tlf. 262082,
Fysik: 3xyzN, 2yuF,
Kemi: 2yFN, 2uFN, lu,
Matematik: 2zF, lp.
Lektor Nils Kjar (NK), Højvangsvej 9, Stautrup, 8260 Viby J.,
tlf. 28 3472,
Fysik: 3yF, 2xF, 2zuS,
Kemi: 2xFNM, 2zuS, 2P, IQ,
Matematik: 2zuS.

Studielektor Ida Kjeldsen (IK), Hestehavevej 5, 8270 Højbjerg,
tlf. 271471.
Fransk: 3b, 3x, 2a, ly,
Dansk: 2r.
Adjunkt Anne Knudsen (AK), Arnakvænget 11, 8270 Højbjerg,
tlf. 273968,
Engelsk: ly,
Fransk: 3z, 2x, lu.

Adjunkt Bent Overgaard Kristensen (OK), Gemmavej 14,
8270 Højbjerg, tlf. 144193,
Religion: 3x, 2a, 2z, 2q,
Historie: 3x, 3y, 2a, 2z, Ib, lu, 2q.
Studielektor Erik Kristensen (EK), P. S. Krøyersvej 23,
8270 Højbjerg, tlf. 270096,
Matematik: 3zF, Ix, 2q.
Timelærer Allan Gøttrup Kristoffersen (AG), Niels Juelsgade 703,
8200 Århus N,
Drengegymnastik: 3by, lax, leu, Ipq.
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Timelærer Ib Lauritzen (IL), Vesborgvej 2, 8240 Risskov,
tlf. 1793 30,
Formning: 3ab, 3c, 3x, 3y, 3z, 2a, 2bc, 2xz, 2yu, 2PQR, lp, Iq,
Ir, Ipqr.

Timelærer Erik Bo Lauridsen (L), Torstilgaardsvej 54,
8381 Mundelstrup,
Geografi: 2yuF, 2xyzuNM.
Timelærer Christian Rask Mathiasen (RM),
Dannebrogsgade 21 o.g., 8000 Århus C,
Psykologi: 2PQ, 2R.
Timelærer Kirsten Mathiasen (KM), Fuglesangsalle 952,
8000 Århus C, tlf. 1627 51,
Pigegymnastik: 2by, 2cu, lax, leu, Ipq.

Adjunkt J. Brøndlund Nielsen (BN), Aggersborg, Løgstør.
Medlem af folketinget.
Timelærer Jørgen Wendt Nielsen (WN), Grøfthøjparken 1642,
8260 Viby J„
Oltidskundskab: 2y, 2z, 2u, lu.

Adjunkt Gudrun Offenberg (GO), Bymosevej 41, 8210 Århus V,
tlf. 1523 98,
Matematik: 3xyzS, 2c, 2yuF, Ib,
Fysik: lu.

Lektor Inge Olivarius (O), Egebæksvej 37, 8270 Fløjbjerg,
tlf. 270694,
Fransk: 3a, 2u, Iz,
Engelsk: 2acN, 1c, 2pr.

Timelærer Stephanie Olsen (SO), Lottesvej 31, 8220 Brabrand,
tlf. 15 73 25,
Engelsk: 2bcS, 2R, 1QR, Ir.
Timelærer J. Balling Rasmussen (BR), Elstedhøj 9'th.,
8520 Lystrup,
Samfundsfag: lp, Iq.
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Studielektor Jørgen Reelsbo (R), Neptunvej 16, 8270 Højbjerg,
tlf. 14 87 75,
Engelsk: 3aN.
Adjunkt Thorkild Schmidt (TS), Stokrosevej 39, 8330 Beder,
tlf. 93 6761,
Fransk: 3c, 3y, 2b, 2z, la, lx, 2PQR indtil 22.10.73.
Fra 22.10.73: Timelærer Inger la Cour (IC),
Vestre Ringgade 164 st.th.,
la, 2b, 3y.
Timelærer Karen Ratzer (KR),
Marius Simonsens Vej 52tv.,
8200 Århus N, tlf. 160345,
Ix, 2z, 3c, 2PQR.
Adjunkt Ib Spanggaard (S), Tyttebærvej 18, 8220 Brabrand,
tlf. 2607 24,
Dansk: 3c, 2b, 2c, 1c,
Oltidskundskab: 2a, 2b, 2c, la, Ib, 1c, Ix, ly.
Adjunkt Per Amdal Steffensen (PS), Agerledet 5, 8260 Viby J.,
tlf. 2925 36,
Matematik: 3xF, 2b, 1z, 2r, 1QR.

Adjunkt Knud Stelzner (KS), Rundhøjalle 100,
8270 Højbjerg,
Geografi: 2bcS, 2zuS, 2xFM, 1c, 2r.
Adjunkt Poul Søgaard-Jensen (SJ), Kærgaardsvej 42,
8355 Ny Solbjerg, tlf. 92 7567,
Tysk: 2acN, 1c, Ir, IR,
Fransk: 2y, Ib.

Adjunkt Hugo Timmermann (HT), Tisetvej 51, 8340 Malling,
tlf. 931050,
Historie: 3c, 2c, 2y, la, 2q,
Tysk: Iz, lp.
Adjunkt Søren Wad (SW), Vestervangen 41, 8000 Århus C,
Engelsk: 3cN, lb, 2PR, Ir.
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Sognepræst, cand.mag. Jens Yde (Y), Obstrupvej 4,
8320 Mårslet, tlf. 2902 34,
Latin: 2acNM, 1b.
Lærerkandidater
Følgende lærerkandidater har gennemgået kursus i praktisk un
dervisningsfærdighed:
I efterårssemestret:
Cand.scient. Erik Brandtoft (geografi) hos adjunkt Finn Hansen.
Cand.mag. Johannes Flensted-Jensen (historie) hos lektor Oluf
Bohn. Cand.mag. Mette Graabæk (dansk) hos adjunkt Ib Spanggaard og adjunkt Tyge Strøm Hansen. Cand.phil. Elisabeth Ib
sen-Hansen (fransk) hos lektor Ida Kjeldsen, og adjunkt Poul Søgaard-Jensen. Cand.scient. Kirsten Bangsø Jensen (matematik)
hos lektor Erik Kristensen, Lektor Inge Andersen og Adjunkt
Per Amdal Steffensen. Cand.mag. Søren Kolstrup (historie og
samfundsfag) hos lektor Oluf Bohn, Adjunkt Hugo Timmer
mann, adjunkt Hede Bertelsen og akjunkt Bøgh Hansen. Cand.
mag. Bo Kramer (dansk) hos Tove Dinesen, Hans Günther
Buch og Tyge Strøm Hansen. Cand.scient Poul Otto Martinsen
(fysik) hos adjunkt Poul Hartvig og adjunkt Jørgen Kai. Cand.
mag. Niels Bo Rasmussen (fransk) hos lektor Ida Kjeldsen og lek
tor Inge Olivarius.
I forårssemestret:
Cand. scient. Erik Brandtoft (legemsøvelser) hos adjunkt Kurt
Bossen. Cand.mag. Jes Bo Falk (musik og historie) hos adjunkt
Finn Aidt og adjunkt Hugo Timmermann og lektor Oluf Bohn.
Cand.scient Flemming Frandsen (fysik) hos adjunkt Poul Hartvig
og adjunkt Jørgen Kai og (matematik) hos adjunkt Gudrun Offenberg og Kaj Fjendbo Jørgensen. Cand.mag. Tove Sejer Hansen
(dansk) hos adjunkt Tyge Strøm Hansen og adjunkt Ib Spanggaard. Cand.phil. Elisabeth Ibsen-Hansen (fransk) hos adjunkt
Poul Søgaard-Jensen og adjunkt Anne Knudsen. Cand.scient.
Egon Jensen (geografi) hos adjunkt Finn Hansen. Cand.mag.
Ole Johansen (historie) hos lektor Bohn og adjunkt Hugo Tim17

mermann og (samfundsfag) hos adjunkt Bøgh Hansen. Cand.
scient. Poul O. Martinsen (matematik) hos lektor Inge Andersen
og lektor Niels Kjar. Cand.mag. Jette Kaas Mikkelsen (fransk)
hos lektor Ida Kjeldsen og lektor Inge Olivarius og (dansk) hos
adjunkt Ib Spanggaard og adjunkt Strøm Hansen. Cand.mag.
Jørgen Balling Rasmussen (samfundsfag) hos adjunkt Bøgh Han
sen og (historie) hos adjunkt Hede Bertelsen. Cand.mag. Niels
Bo Rasmussen (engelsk) hos adjunkt Poul Bruun og adjunkt
Torben Heur. Cand.scient. Ulla Willumsen (fysik) hos lektor
Niels Kjar og adjunkt Kaj Fjendbo og (kemi) hos lektor Niels
Kjar og adjunkt Peder Kinch.

Studentereksamen blev bestået af 71 sproglige og 71 matema
tikere. Højere Forberedelseseksamen blev bestået af 61 elever,
hvortil kommer 8 selvstuderende.
a:
Lone Hjerrild Andersen
Grete Borrits
Bente Ory Christensen
Ida M. Rosenberg Eriksen
Poul Grønfeldt
Birgit Elise Hansen
Jan Bach Hansen
Karen Lykke Jacobsen
Gerda Jensen
Ole Riisberg Jespersen
Inger Birthe Jokumsen
Marianne Kristensen
Jens Køster
Ina Lomholt
Anne Munk Madsen
Annemarie Holm Nielsen
Anne Vibeke Nyhus Nielsen
Lars Denhardt Nielsen
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Susanne Ove
Eva Roland Pedersen
Marianne Sieburg Pedersen
Kurt Schmidt Ravn
Tove Søndergaard
b:
Stig Andersen
Birgitte Abildgaard
Anita Carlsen
Mogens Christensen
Charlotte Elling
Anne Marie Frederiksen
Birgit Bach Hansen
Susanne Tauber Hansen
Carsten Hviid
Marianne Bech Jensen
Lis Knudsen

Preben Kristiansen
Søren Thomas Kruse
Anni Larsen
Susanne Adserballe Lavsen
Fritz Mortensen
Eva Mønsted Pedersen
Jens Solgaard Pedersen
Susanne Aakjær Qvistgaard
Anni-Dorrit Thomsen
Annette Tobler
Vibeke Vestergård Pedersen
Margrete Bech Nygaard
Hanne Søderberg

c:
Birgit Sneborg Alrøe
Kirsten Birgitte Bernstorff
Therese Margrethe Bohn
Hanne Bolbjerg
Søren Bo Christensen
Anne Kirstine Friis
Niels Erik Hansen
Hanne Kiel Jensen
Merete Holm Johansen
Lise Marie Jørgensen
Annette Koed
Bente Mortensen
Lise Skriver Myrtue
Britt Hougaard Nielsen
Ole Bramsen
Peter Bo Nielsen
Agnes Cecilie Nørgaard
Inna Pedersen
Mariane Fenger Pedersen
Kirsten S. Munk Sørensen

Birgitte Thorsen
Birgitte Andersen
Per Gullack Nielsen
Birthe K. Pedersen

x:
Jens Christian Andersen
Finn Hvid Bertelsen
Lise Brodersen
Hanne Ammitzbøll Carlsson
Jens Helander Eskesen
Hans-Henrik Bjørnholt
Gustafsen
Palle Kjersgaard Hansen
Kurt Allan Jørgensen
Ole Sand Kjeldsen
Karen Dyrebye Knudsen
Susanne Krawack
Henning Bruno Kristensen
Jørgen Kristensen
Hans Bisgaard Mikkelsen
Line Lisbeth Olesen
Carsten Ullum Pedersen
Helle Rath Pedersen
Ellen Skaarup Rasmussen
Uffe Gregers Villadsen
Hanne Larsen
Ann Mills Karlslund
Vagn Pedersen
Niels Ejner Skriver
y-'
Sten Albrechtsen
Annie Barthels Andersen
Erik Lindholt Andersen
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Lene Bentsen-Pedersen
Torben Rønnow Bruun
Ole Gert Christensen
Ib Andreas Clausen
Lotte Hastrup Fogsgaard
Henrik Axel Fossing
Poul Erik Iversen
Jan Elkjær Jensen
Kirsten Jensen
Søren Karl Jensen
Søren Steen Knudsen
Elsebeth Larsen
Kirsten Larsen
Allan Juul Madsen
Mads Moltke Nielsen
Nils-Henrik Pedersen
Johan Stadil Petersen
Hans Ejgild Pinstrup
Gert Fabricius Rasmussen
Lars Seier Pedersen
Bodil Smed Sørensen
Erik Tarp
z:
Tine Andersen
Inge Vejlgaard Arbs
Steen Vestergaard Bech
Jacob Blichfeldt
Liselotte Susanne Boesen
Lisbeth Engell-Sørensen
Kaj H. Bang Hansen
Svenn O. Kløiler Hansen
Kim Gundelach Jacobsen
Lotte M. Hvid Jensen
Asbjørn Karlsson
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Jørgen Korsgaard
Jørgen Kragh
Jens Borchsenius Kristensen
Jørn Laursen
Lars Tage Muus
Bjarne Møller
Hanne Møller
Lars Rohde Petersen
Peter Søren Simonsen
Ivan Aagaard Sparevath
Karen Vibe-Pedersen
Ivar Bo Andersen
HFA:
Birgit B. Andersen
Hanne Lauenborg Christensen
Jonna H. Bang
Tommy Fredensborg
Birgit Frederiksen
Ronald Hill
Jens Tommy Hørning
Peter Åbo Kristensen
Helge Lund
Niels P. Madsen
Birte K. Nielsen
Hans K. Rasmussen
Michael H. Rasmussen
Susanne Salberg
Annette Hansen
Anne Eva Poulsen

HFB:
Ole Bendixen
Dorthe Birkmose
Thor Christiansen

Martin Gravers
Ole Steen Hansen
Jonna Henneberg
Hanne Jensen
Hanne Jensen
Jørgen Kristensen
Jørgen Åbo Kristensen
Lone Mose-Jensen
Inger Stoltze Poulsen
Ib Kryger Rasmussen
Inge B. Søndergaard
Rasmussen
Nina Juul Rasmussen
Lone Sigsgaard
Henrik Smith Hansen
Anne Kjærgaard
Conny Søgaard
Kurt 0. Sørensen
HFC:
Herluf Andersen
Erling Annesen
Hanne Buhl

Otto Christensen
Pia Christensen
Tove G. Espersen
Claus Glavind Jensen
Jens Chr. Weide Larsen
Inger Voetmann Møller
Niels Elkjær Nielsen
Birthe Pedersen
Karsten Raal
Grethe Sørensen
Lars Thorsen
Svend Vahl
Liselotte Vetterli
Hertil kommer 8 selvstuderende:
Lars Holmboe
Niels-Peter Borgen Nielsen
Allan Daugaard Rasmussen
Karin Bernstorff
Steen B. Kristensen
Frank Nielsen
Kent Moesgaard Jensen
Allan Nymann Jensen
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Klasselærere
la: PB Poul Bruun
lb: M Henny Meyer Jensen
1c: S
Ib Spanggaard
lx: EK Erik Kristensen
ly: OB Ole Brixen
1z: TD Tove Dinesen
lu: AK Anne Knudsen
2a:
2b:
2c:
2x:
2y:
2z:
2u:

GB
HJ
HT
NK
PK
K
D

Günther Buch
Hanne Jørgensen
Hugo Timmermann
Nils Kjar
Peder Kinch
Jørgen Kai
Jens Dalsgaard

3a:
3b:
3c:
3x:
3y:
3z:

O
B
SW
IK
TS
HB

Inge Olivarius
Oluf Bohn
Søren Wad
Ida Kjeldsen
Torkild Schmidt (fra 22.10.73 Inger la Cour)
Poul Hede Bertelsen

lp: F
Finn Formann
Iq: KB Kurt Bossen Jensen
Ir: T
Finn Thastum Jensen

2p: FH Finn Hansen
2q: OK Bent Overgaard Kristensen
2r: PS Per Amdal Steffensen

Folkeskole - gymnasieudvalget
I januar 1974 skabtes et folkeskole - gymnasieudvalg. Inspira
tionen til etablering af dette udvalg blev hentet ved det »okto
bermøde«, der de sidste to år som på andre skoler har været
22

holdt på Viby Amtsgymnasium for gymnasiets og 10 folkeskolers
lærere med det formål at forbedre dialogen mellem de to skole
former og dermed lette eleverne overgangen fra folkeskole til
gymnasierne. Møderne har trods ret behersket fremmøde været
meget udbytterige, og efter mødet i oktober 1973 enedes man
om at intensivere kontakten ved nedsættelse af nævnte udvalg.
1 udvalget sidder der for øjeblikket en repræsentant for 8 af de
10 folkeskoler. Viby Amtsgymnasium er repræsenteret med
studievejleder Anders Bundgaard, rådgivningslærer Kaj Fjendbo
Jørgensen samt erhvervsvejlederne Henny Mejer Jensen og Finn
Forman. Ved de to møder, udvalget hidtil har holdt, har drøftel
serne koncentreret sig om at organisere og udbygge orienteringen
for elever i folkeskolens afgangsklasser om gymnasiet og HF.

Anders Bundgaard
Introduktion
At komme som ny elev på en skole er ikke så lige til. Der er
dels en undervisning, som man skal vende sig til og tilegne sig,
og det kan give en lang række problemer. Men der er også en
elevgruppe, som man skal kunne fungere i, hvis man skal be
finde sig godt og have et godt udbytte af sin skolegang.
Vi har derfor på denne skole gennem årene gjort mange forsøg
på at finde frem til en form for »skoleårsbegyndelse« for nye
klasser. Formålet har været på én og samme tid at gøre det
lettere og behageligere for de nye elever at lære hinanden og
lærerne at kende og samtidig at føre dem ind i undervisningen
på en sådan måde, at de første overgangsproblemer blev lettere
overstået.
De første skoledage har derfor haft en noget anden karakter end
skoledage normalt har. Lærere og elever har blandet sig med
hinanden i forskellige grupper, og undervisningen har været
udsat nogle dage. Men anstrengelserne har kun delvis ført til de
ønskede resultater. De enkelte klassers elever har nok lært
hinanden hurtigere at kende, men en del af det, der er sket,
har været følt som tomgang.
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Vi har derfor i år lagt introduktionen noget anderledes an.
Selve den gensidige præsentation af elever og nogle af lærerne
er gjort kortere, men til gengæld har vi villet give en mere intens
indføring i nogle af de vigtigste fag, som de forskellige klasser
skal have. Endelig har vi også villet give de nye elever en for
nemmelse af nogle af de aktiviteter der finder sted her, men
som ikke direkte har noget med undervisningen at gøre:
U-gruppen, skoleforeningen »Impuls« for blot at nævne et par
eksempler.
Alt dette skal finde sted i løbet af de tre første dage, men det
bliver ikke så hæsblæsende som det lyder til.
Oluf B ohn

Specialundervisningen
Sæsonen fik en »flyvende start«, da pressen i begyndelsen af
skoleåret gav vores virksomhed fyldig omtale ud fra en rapport
baseret på forsøgsarbejde her. Vi glædede os over den opmærk
somhed, der hermed henledtes på den dyslektiske (»ordblinde«)
elevs situation i den højere skole (og blæste på, at der naturligvis
hist og her var løbet enkelte misforståelser på). Og vi har da også
lige siden modtaget henvendelser fra såvel institutioner som
lærere, der har ønsket oplysninger: dels om arbejdet i alminde
lighed, dels om hvad der i enkelt-tilfælde kan gøres for at hjælpe
elever med specielle sproglige vanskeligheder.
Forøvrigt er det omtalte forsøgsarbejde fra i fjor blevet fortsat
i indeværende skoleår takket være bevilling fra skolenævn og
amt. Og også i år er der i samtlige 1.-klasser givet orientering om
sprog- og læsevanskeligheder. Når prøvematerialet fra i år er
blevet færdigbehandlet, skulle det forhåbentlig sammen med det
tidligere materiale kunne give et yderligere pålideligt indtryk af
behovet for special-undervisning i gymnasiet og HF. Forløbig er
materialet blevet brugt ved vejledning af de ikke få elever i
l.g og l.HF, der har henvendt sig p.g.a. læse-/skrive-/formuleringsvanskeligheder.
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Af de elever, der hidtil i år har benyttet sig af muligheden for
rådgivning, ønskede 20 egentlig undervisning, som efter psyko
log-undersøgelse her i foråret snarest forventes bevilget af Sta
tens Institut for Talelidende. Vi håber meget på start-skud før
sommerferien!
Samarbejdet med vore »gamle« elever har imidlertid kunnet
fortsættes roligt og (næsten) uforstyrret af diverse andre aktivi
teter omkring specialundervisningen. Og der er blevet arbejdet
både under og mellem hver enkelt elevs lektioner. En del nyt
»hjemmelavet« materiale er desuden blevet til langs ad vejen
- der findes ikke meget »færdigt« materiale til dette trin - og
også her har den enkelte elev til stadighed været en aktiv med
arbejder.
Den positive vekselvirkning med studievejledere, studietekniklærere og faglærere har ligeledes naturligt udviklet sig videre
under det daglige arbejde, men er da også ind imellem blevet
dyrket særskilt. Lærerkollegiet ved Viby Amtsgymnasium har
således - vist nok som det første inden for gymnasieskolen! afholdt en pædagogisk aften med emnet: »Hvordan tager vi i
det daglige arbejde hensyn til den dyslektiske elev«.
Forhåbentlig bliver der også i kommende skoleår mulighed for at
tilbyde nye elever specialundervisning. Imidlertid er denne
undervisning jo endnu noget nyt og ukendt inden for den højere
skole - ja, har i realiteten stadigvæk status af et begrænset for
søg etableret ved samarbejde mellem Statens Institut for Tale
lidende og Viby Amtsgymnasium. Det afhænger derfor helt af
de bevilgende instansers forståelse og opbakning, om special
undervisningen under de bebudede spare-bestæbelser vil kunne
blive et permanent tilbud.
Men foreløbig glæder vi os til næste års samarbejde med de
elever, som har fået løfte om undervisning.

Alice Elbek, Vibeke Nykrog
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Forsøg med elevrådgivning for gymnasieelever
1 ca. I/2 år har der nu fungeret en forsøgsordning med elev
rådgivning her for gymnasieelever (i Århus-området findes
ordningen også på Marselisborg Gymnasium). Udgiften afholdes
af Århus amtskommune. Der har været træffetid to gange ugent
lig på elevrådgiverens kontor. Bodil Agger, der varetog elev
rådgivningen det første år, fra januar 1973, måtte desværre rejse
fra skolen. I det forløbne skoleår har undertegnede fulgt for
søget op.
Det har fra snart mange sider været luftet, at gymnasiet ligesom
HF og De Erhvervsfaglige Grunduddannelser også burde have
en form for studievejledning, baseret på individuel rådgivning.
På grundlag af de indhøstede erfaringer, som kort skal beskri
ves her, samt de erfaringer, en gymnasielærer iøvrigt har med vor
tids skolemiljø, er der næppe tvivl om, at ordningen bør over
leve forsøgsstadet. Det statistiske afkast fra forsøget er natur
ligvis endnu spinkelt, men generelt kan en gymnasiasts pro
blemkreds i denne sammenhæng inddeles i problemer i forhold
til:
a) skolen (fagene, klassen, lærerne, »systemet«)
b) hjemmet (forældrene, økonomien, pladsforhold)
c) sig selv (psykiske (identitets) problemer).
Dertil er at bemærke, at den sidste afdeling næsten altid har
symptomer under de to første punkter. I nedenstående statis
tiske oversigt er der derfor klassificeret på en anden led.
Ud over de elevhenvendelser og den rådgivning (ikke mindst
vigtigt), der forekommer i frikvarterer m.m., har 28 gymna
siaster henvendt sig til dato i den forløbne del af skoleåret med
gennemsnitlig to konsultationer pr. henvendelse. Jeg har forsøgt
følgende klassificering:
Piger
Ialt
Drenge
7
6
13
Lg1
8
7
2-g4
3.g.
3
7
Ialt
11
17
28
26

Problemer i skolen: 15
Problemer udenfor skolen: 8
Konkrete praktiske problemer: 5
Ialt: 28

Med »konkrete praktiske problemer« menes f. eks. opklaring
af SU-forhold, ansøgning om kollegieplads, hvor dette har været
elevens primære og eneste mål. Klassificeringen er selvfølgelig
ikke helt entydig.
Ud over arbejdet, der ligger i den personlige kontakt med
eleverne, har jeg fundet det naturligt at følge lærermøder, for
ældremøder og pædagogiske arrangementer m.v. Der har været
kontakt til amtsskolepsykologen, revalideringen, socialkontorer,
børneværnet o.lign, at varetage. Elevrådgiveren har jo endnu
ikke mulighed for en egentlig professionel uddannelse og bør
vel finde sin primære gerning dels som en i skolen neutral til
flugt for eleven dels som formidler af professionel vejledning.
Kaj Fjendbo Jørgensen

Fagorienteret studieteknik i la
Der blev i skoleåret 1973-74 gjort forsøg med intensiveret stu
dieteknik i en tilfældigt valgt klasse, la. Klassens lærere samt
andre interesserede samledes under hyggelige former en aften
i det tidlige forår. Ved denne sammenkomst blev en skitse lagt
for, hvad der skulle gøres, og hvor lang tid forsøget skulle køre.
Først i februar mødtes de samme lærere atter for at aflægge
rapport. Det viste sig, at eleverne i hvert fag var blevet præ
senteret for forskellige former for studieteknik i et ret stort
omfang for nogle af fagenes vedkommende. Tilmed viste det
sig, at de enkelte fags discipliner i studieteknik i vid udstrækning
syntes at have suppleret hinanden udmærket. - Alligevel var alle
faglærere skuffede over det magre resultat. To årsager blev frem
hævet som væsentlige: 1) Det var vanskeligt at få tid til at give
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tilbundsgående studieteknik og samtidig nå at gennemgå pen
sum på forsvarlig måde. 2) Man savnede en bedre koordination
af de enkelte fag (»kommunikation«!).
Konklusionen var, at forsøget burde gøres igen, men denne gang
burde det tilrettelægges, så snart den nye fag- og timeforde
ling kendes, d.v.s. endnu før sommerferien.

Anders Bundgaard

Forsømmelsesudvalget for HF
Ifølge reglerne for HF-kurser er der mødepligt for kursisterne;
og hvis en kursist ikke overholder denne, kan det føre til, at han
eller hun bortvises fra kursus og eventuelt overføres til status
som selvstuderende.
Før det kommer til en bortvisning, skal rektor to gange advare
kursisten, først ved en mundtlig advarsel, og anden gang ved en
skriftlig advarsel, der skal sendes i anbefalet brev.
Indstilling til rektor om at give en elev en advarsel sker på grund
lag af skolens opgørelse over elevernes forsømmelser.
For at opnå, at advarsler gives på et så forsvarligt grundlag som
muligt, er der ved Viby Amtsgymnasium oprettet et såkaldt
forsømmelsesudvalg for HF. Dette udvalg skal give elever, der
er indstillet til advarsel eller bortvisning, lejlighed til at gøre rede
for de forhold, der ligger bag forsømmelserne.
Udvalget består af tre elever og tre lærere, valgt af henholds
vis eleverne og lærerne. Udvalgets seks medlemmer er ligestil
lede; der er ingen formand, men af praktiske grunde har et af
medlemmerne fungeret som sekretær.
Forsømmelsesudvalget er et rent rådgivende organ, som eleverne
kan konsultere, når de ønsker at diskutere en eventuel advarsel.
Udvalget har ikke nogen besluttende myndighed, og det kan
ikke uddele advarsler eller indstille elever til advarsel. Derimod har
udvalget mulighed for at henstille, at påtænkte advarsler ud
skydes, når der er argumenter for dette. Udvalget er ikke for
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pligtet til at give en detailleret begrundelse for en sådan hen
stilling, idet det naturligvis ikke kan viderebringe oplysninger,
der er givet i fortrolighed.
Når en elev indstilles til en advarsel eller bortvisning, meddeles
dette til forsømmelsesudvalget, der derefter henvender sig til
pågældende elev og spørger, om han eller hun ønsker, at for
sømmelsesudvalget skal tage sig af sagen. Herved er der mulig
hed for at få opklaret eventuelle misforståelser, og eleven kan
under samtale med udvalget fremføre specielle forhold (per
sonlige problemer), der kan spille ind ved bedømmelsen af, om
en advarsel er på sin plads.
Efter samtalerne afgiver forsømmelseudvalget en udtalelse til
rektor, der derefter træffer afgørelsen.
De elever, der er indstillet til advarsel eller bortvisning, har ikke
pligt til at drøfte sagen med forsømmelsesudvalget; og nogle
elever har foretrukket at henvende sig til studievejlederen eller til
rektor; men forsømmelsesudvalget har dog behandlet temmelig
mange sager i det forløbne år; og det har i adskillige tilfælde
ført til, at der er fremkommet oplysninger, der har bevirket, at
advarslen ikke er blevet givet.

Forsømmelsesudvalget

F orældrefor eningen
Forældreforeningen har i det forløbne år indbudt til forskellige
arrangementer.
I forbindelse med generalforsamlingen i oktober var der panel
diskussion om emnet »Gymnasiet er det lykken?« (De 16-19 åriges
uddannelse) Panelet bestod af repræsentanter fra forskellige
uddannelse og erhvervsgrene. Journalist Annalise Vestergård
indledte, og ledede den efterfølgende diskussion.
Forfatteren Bech Nygård holdt foredrag i marts om vort forhold
til u-landene.
Da Bech Nygård har opholdt sig i flere afrikanske stater, gav
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han en interessant og saglig fremstilling af problemerne i og
omkring u-landene.
I april havde vi sammen med formnings- og musiklærerne en
udstillings- og koncertaften.
Skolens kor, musiklinjens elever, samt solisterne gav de mange
fremmødte en uforglemmelig aften. Det var en god ide at ind
ramme musikudøverne med »små« kunstværker fra formnings
eleverne.
Foreningens største arrangement er den fest der hvert år holdes
først i maj. Et hold elever forlader hvert år gymnasiet, og slutter
hermed et skoleforløb på tolv-tretten år, disse unge begynder
herefter en ny tilværelse udenfor skolens beskyttende mure.
Derfor er det blevet en tradition på Viby Amtsgymnasium at
markere sidste skoledag, ved at indbyde 3.g. og deres forældre
til en festaften.
Bestyrelsen vil samtidig rette en tak til alle på Viby Amtsgym
nasium for det gode samarbejde. Vi håber også at kunne samle
elever, lærere og forældre til fælles arrangementer i det kom
mende år.

Med venlig hilsen bestyrelsen
Foreningens bestyrelse:
Poul Bruun (lærernes repræsentant)
Charles Fischer Christensen (sekretær)
Henning Thalund (næstformand)
Lis Hoeg (kasserer)
Thea Iversen (formand)

Impuls
Impuls er skolens elevforening, og til trods for div. problemer,
har vi haft en ualmindelig fin sæson i det forløbne år.
Foreningens formål er at fremme samværet mellem skolens
elever, og dette foregår ikke mindst ved vore navnkundige solder,
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hvor såvel generationskløfter som klasseskel nivelleres på det
grundigste. Vort sublime jule/EDB sold kan her nævnes som et
strålende eksempel. De højtidsstemte festdeltagere, der forinden
havde krænget deres inderste sjæle ud på et spørgeskema, fik
ved indgangen hver især udleveret en liste med aftenens ti bedste
af modsat køn. Handelshøjskolen havde stillet en RC-4000 com
puter til rådighed. Dette var, som alle vore øvrige arrangementer,
en blændende succes, og endnu i skrivende stund (20/4 1974)
holder nogle af de på aftenen dannede par sammen!
Ud over solderne har vi dog andre kulturelle arrangementer på
samvittigheden. Eksempelvis kan nævnes en interessant aften
med hypnotisøren Ali Hamman, en hyggelig tur til Tyskland og,
ikke mindst, en koncert med den verdensberømte folkesanger
Julie Felix!
Alle skolens elever kan blive medlemmer af foreningen, hvor
ved man bl.a. opnår kraftige prisreduktioner på samtlige for
eningens arrangementer.

På den gamle bestyrelses vegne
Thomas Nykrog (pens, form.') & Henrik Bodin (pens, kass.)
Skolefest 1974
Den 27. marts mødtes omkring 900 mennesker på Viby Amts
gymnasium. Anledningen var den årlige skolefest, som igen i år
blev virkelig festlig og fornøjelig, selv om vi dog savnede en del
forældre. Scenen var overladt til en morsom blanding af »tapre«
riddere og »fortryllende« elverpiger. Denne komedie var både
skrevet, iscenesat og opført af elever fra skolen.
Efter et par stykker smørrebrød med tilhørende forfriskninger,
gik man igang med Les Lanciers, hvor sidste halvdel af ind
marchen blev overladt til fantasien - til publikums store fryd.
Aftenens videre forløb sørgede publikum, Spillemændene og
diskjockyen i sangsalen for. En succes der forhåbentlig bliver
gentaget i 1975.
Festudvalget
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U-gruppen ved Viby Amtsgymnasium
I efteråret 1970 startede nogle elever og lærere ved Viby Amts
gymnasium en u-gruppe. Formålet er at skabe interesse og debat
om u-landenes problemer ud fra det synspunkt, at disse pro
blemer også er vore egne problemer.
Som resultat af en afstemning på skolen udvalgtes et projekt i
Uganda, som elever og lærere støtter gennem faste månedlige
bidrag. Formålet med en fast »skat« er at understrege, at ulandsstøtte ikke skal opfattes som almisse, men som en ved
varende forpligtelse.
I den første tid støttede vi 5 elever på et gymnasium i Uganda
- elever, som ellers ikke kunne klare skolegangen økonomisk.
Men efter en rejse til Uganda, som u-gruppen arrangerede i
sommeren 1972, lykkedes det at etablere et voksenundervisnings
projekt. Gennem dette er der givet et par hundrede unge og
voksne ugandanesere mulighed for at få elementær under
visning, idet vi har betalt undervisningsmateriale og løn til 6
lærere (elever fra det nævnte gymnasium samt nogle folkeskole
lærere; på hvis skole undervisningen foregår).
For et par år siden besluttede u-gruppen også at formidle støtte
til FRELIMO, uafhængighedsbevægelsen i den portugisiske ko
loni Mozambique. Indtil nu er der ydet 7.000 kr. hertil.
Selve u-gruppen fungerer som en åben gruppe, hvortil alle
interesserede på skolen har adgang. På jævnlige møder foregår
der: administration af projekterne, planlægning af aktiviteter
samt principielle diskussioner. Gruppens arbejde på skolen kan
skildres i flg. punkter:
Information til nye elever i begyndelsen af skoleåret.
Fortløbende information på u-gruppens opslagstavle.
Udarbejdelse af plancher.
Opkrævning af »skat«.
Diskussionsmøder med indbudte »eksperter«.
Studiekredse.
U-gruppens arbejde med de to projekter har god opbakning
af skolens øvrige elever og lærere, idet der årligt ydes ca. 10.000
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kr. til Uganda-projektet og ca. 4.000 kr. til FRELIMO. Derimod
har det knebet noget med interessen for gruppens arbejde på
skolen i øvrigt. Vi vil derfor opfordre både nye og gamle elever
og lærere til at gå ind i gruppen, hvor der er brug for såvel
ideer som praktisk arbejde.

Hugo Timmermann

Studiekredse
EDB ved Inge Andersen.
U-landsforhold ved Leon Dueholm.

Fritidssport for drenge
Der er ved at opstå gode traditioner på vores skole i Volleyball og
Basketball. Der er mange interesserede elever og i de konkurren
cer, der de sidste år har været afholdt gymnasierne imellem, har
Viby Amtsgymnasiums hold klaret sig meget fint i Volleyball og
særdeles strålende i Basketball. Dette være sagt som en ros til
eleverne.
Om Basketball: Sidste år blev skolens yngste hold Danmarksme
ster i Gymnasieskolernes Basketball-turnering og vandt derved en
vandrepokal, endnu ikke til ejendom, men til låns for et år. Det
var i skoleåret 1972/73. Skolen deltog også i dette skoleår (1973/
74) med 2 hold - et yngste og et ældste hold - i den samme turne
ring. De fleste af spillerne fra det yngste stjernehold fra 1972/73
var nu blevet så gamle, at de deltog på det ældste hold, og det var
med spænding vi stillede op i de 2 rækker. Kunne de nyoprykkede
klare sig i den ældste række, og var det nye yngste hold ligeså
stærkt som det gamle? Begge hold oversteg alle forventninger,
idet de gik gennem både de indledende kampe og semifinalekam
pene uden nederlag og nåede således til finalerne. Finalen i æld
ste række blev afholdt i København med deltagelse af Nørre Gym
nasium, Roskilde Katedralskole, Vesthimmerlands Gymnasium
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og Viby. Resultatet blev det for spillerne selv ikke uventede, at
Viby Amtsgymnasiums hold vandt og hjembragte en stor flot van
drepokal til skolen.
Sammen med mesterskabet fulgte en invitation til at deltage i
Verdensmesterskaberne i Basketball for ungdomshold (den øvre
aldersgrænse er 18 år) i Barcelona fra den 1/4 til den 6/4. Holdet
kom afsted takket være økonomisk støtte fra skolens samarbejds
udvalg og kom hjem med en hæderfuld 14. plads.
Finalestævnet i yngste række blev arrangeret af Viby Amtsgym
nasium, og foruden vores hold deltog hold fra gymnasierne i
Ballerup, Næstved og Frederikshavn. Vi havde pokalen fra sidste
år, og hvis vi vandt den i år, skulle den blot vindes endnu engang
for at blive skolens ejendom. Slutkampen mod Næstved blev en
ligeså spændende kamp som finalen i Basketball ved De olym
piske Lege i 1972 mellem Sovjet og USA. Men da kampen blev
fløjtet af, førte Viby med ét point. Yngste hold blev altså også
danmarksmester, og skolen kunne beholde pokalen og endnu
en gang indgravere »Viby Amtsgymnasium« i det ædle metal (po
kalen er vist af tin).
Om Volleyball: Sidste år nåede skolens ældste hold til semifinalen
i Gymnasieskolernes Volleyball-turnering, og holdet var meget
tæt på at komme i finalen. Også i dette skoleår har vi deltaget med
et hold både i yngste og ældste række. Vi stod selv som arrangør
af det indledende stævne, hvor resultatet blev, at Viby Amtsgym
nasiums ældste hold kvalificerede sig til semifinalen ved overle
gent at besejre de tre andre hold i stævnet. Semifinalestævnet
blev afholdt i Horsens, og resultatet blev, at Thisted gik videre
til finalen. Yngste hold kæmpede godt, men måtte nøjes med glæ
den ved at være med i de indledende kampe.
Finn Thastum.

Geografiekskursion til Rumænien
I perioden 17.-24. marts 1974 foretog samfundssproglige 2.bc
en geografisk ekskursion til Rumænien. Initiativet til turen kom
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fra klassen og emnet, Østeuropa, lå klar fra starten. Efter jul kom
diskussionen ind i faste rammer. Alle i klassen var interesseret og
mente at kunne klare den pekuniære side af sagen. Vi entrerede
os med Folketurist, hvorefter turens mål blev fastlagt. Et program
for de enkelte dage kunne opstilles og den endelige pris beregnes.
Bukarest blev turens hovedmål. Desuden planlagdes to deleks
kursioner til området nord for Bukarest.
For at opnå en grundlæggende viden om Rumænien behand
lede vi landet som regionalgeografisk emne i tiden op til ekskur
sionen.
Ekskursionen gav os et glimrende indblik i samfundsforhol
dene i Republica Socialista Romånia, som det officielle navn lyder.
Af stor interesse for os var bl.a. det besøg vi aflagde på et gymna
sium i Bukarest. Her mødte vi et uddannelsessystem, der på os
virkede stift og gammeldags. Vi havde på vore mange ture rundt
i Bukarest rig lejlighed til at studere byens geografi. To deleks
kursioner til områder nord for Bukarest gav os et godt indtryk
af landbrugsudnyttelsen og landbebyggelsen i det flade sletteland,
der findes her i Sydrumænien.
På den ene af delekskursionerne fulgte vi Prahova-floden op
gennem et pas i Karpaterne til byen Brasov, som ligger på Den
transsilvanske Slette. Den anden delekskursion gik til Ploesti, hvor
vi beså et af de største olierafinaderier i Rumænien. Denne sidst
nævnte tur blev skænket os af skolens forældreforening, hvorfor
vi takker.
2.bcS og Knud Stelzner.

Franskundervisningen på Viby Amtsgymnasium
Der undervises i fransk i alle gymnasieklasser med samme antal
timer for matematikere som sproglige. (Ig: 5 timer, 2g: 3 timer
og 3g: 3 timer). Eleverne kan fra Ig vælge russisk i stedet for
fransk, en mulighed der hidtil er benyttet af et mindre antal
elever.
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I HF er fransk udelukkende et tilvalgsfag, der med den hidti
dige timefordeling (3—2—3—3 timer pr. semester) har haft vanske
lige arbejdsvilkår. Her vil den fremtidige koncentration af ti
merne på tre semestre (0—3—4—4) formodentlig vise sig at være
mere hensigtsmæssig.
Både i gymnasiet og HF er elevernes forskellige forudsætninger
et væsentligt problem i begynderundervisningen. - I HF med det
beskedne timetal må man nok sige, at hvis eleverne aldrig har
beskæftiget sig med fransk før, vil de kun kunne følge med i
undervisningen, hvis de har gode evner for sprog og kan præstere
en målbevidst arbejdsindsats. - I gymnasiet vil ofte op mod halv
delen af klassen have haft fransk i 3. real, og her består problemet
navnlig i at holde disse elevers interesse fangen, samtidig med at
begynderne ikke mister modet. Forskellige arbejdsmetoder som
sproglaboratorie- og gruppearbejde kan her være af betydning,
men navnlig er det vigtigt, at begyndersystemet har en passende
progression og godt audio-visuelt materiale, er afvekslende og in
deholder emner inden for elevernes interessesfære. Hellström,
Johansson og Grand-Clément: Rendez-vous en France synes stort
set at opfylde disse krav, hvortil kommer, at systemet nok ikke
bruges i realafdelingen.
Da fransk ligger eleverne fjernere end de sprog, de hidtil har
beskæftiget sig med, er det vigtigt, at fransk bruges som et levende
sprog. Derfor prøver vi at lægge vægt på samtalen, benytter
sproglaboratorium og øvrigt audio-visuelt materiale, herunder
skoleradioudsendelser, i udstrakt grad. Blandt de tekster, som
eleverne og lærerne har været særlig glade for, kan nævnes:
Sempé-Goscinny: Le petit Nicolas, Astérix-hæfter, Ionesco: La
cantatrice chauve, Sartre: Les mains sales og Huis clos samt Ca
mus: L’étranger.
En opslagstavle uden for fransklokalerne prøver at holde eleverne
orienteret om, hvilke tilbud der gives dem: Indbydelser fra Det
franske Center i Eckersbergsgade, særlige Alliance Fran^aisearrangementer, radio- og fjernsynsudsendelser på fransk, som
merkurser i Frankrig m.m.
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Et hold på 24 3.g’ere med Thorkild Schmidt som leder rejste i
10 dage omkring efterårsferien på udvekslingsrejse til gymnasiet
i Villeneuve-le-Roi, tæt ved Paris, efter at gymnasieelever derfra
havde besøgt Viby i marts 1973. Den franske lektor, Mademoi
selle Anne-Marie Blandin, besøgte skolen i dagene 15.-18. januar.
Den 19. og 21. marts kom 14 franske elever fra Lycée Stendhal,
Grenoble og deltog i undervisningen. Besøget her var et led i en
udvekslingsrejse med Hasselager skole. Herudover har der ved
flere lejligheder været unge franskmænd på besøg på skolen, og
alle disse kontakter har vi været glade for, fordi de styrker ele
vernes og lærernes ønsker om at opleve fransk som et levende
sprog.
Tre bogpræmier fra Alliance Fran^aise blev efter lodtrækning
blandt skolens særligt franskinteresserede elever tildelt: Rita Mor
tensen 3a, Annie O. Jensen 3c og Ellen Blackstad 3x. Skolen er
medlem af Institut Fran§ais og har lånt film fra instituttets om
fattende samling.
Endelig kan nævnes, al to af skolens fransklærere, Inge Olivarius og Poul Søgaard-Jensen, vil deltage i efteruddannelseskursus
i Sevres d. 26/6 til 9/7 1974.
På fransklærernes vegne
Ida Kjeldsen

Musik
1 efteråret genoptog skolens kor det tidligere samarbejde med de
øvrige gymnasiekor i byen, og fællesopgaven var denne gang
G. F. Händel’s oratorium: »Messias«. Denne gang var samarbejdet
udvidet til også at omfatte Århus Studiekor og Århus Privator
kester. Som solister medvirkede: Gertrud Spliid, Gurli Piesner,
Ole Hedegaard og Ulrik Cold. For den musikalske ledelse stod
Erling Bisgaard. Koncerten opførtes to gange - d. 21. og 22. no
vember - i Domkirken, begge gange for fulde huse.
Ved juleafslutningen d. 21. december optrådte koret akkom
pagneret af syv instrumentalister med en Bach-koral, engelske
Christmas Carols og et potpourri over danske julesange. Peder
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Kinch læste julehistorien, og skolefilmen, der blev optaget på
aktivitetsdagen, vistes til stor fornøjelse for alle.
Traditionen tro bød forårskoncerten d. 25. april på et arran
gement skabt ved et samarbejde mellem Forældreforeningen og
formnings- og musiklærerne. Indrammet af billeder fremførte
elever og lærere et broget program, som bl.a. bød på en række
satser sunget af skolens to kor: Kammerkoret og Musikliniekoret
(herunder en uropførelse af et elevværk!). Desuden en afdeling
renæssance-musik med »The Viby Consort«, to Vivaldi-koncerter
med Århus Gymnasiernes Kammerorkester, og endelig en række
solistiske indslag spændende fra Blues-klaver over Mozart’s Kla
verkoncert i A-dur og Milhaud’s »Scaramouche« begge for to
klaverer - til duet for blokfløjte og guitar.
Endelig skal det nævnes, at skolens to musiklinie-klasser i da
gene 28.-31. marts deltog i en musikekskursion til København,
hvor eleverne foruden besøg på Musikhistorisk Museum hørte en
Torsdagskoncert i Radiohuset, oplevede en aften i Jazzhus
»Montmartre« og overværede en opførelse af Mussorgsky’s
opera: »Boris Godunov« på Det Kgl. Teater.
Finn Aidt, Bo Basbøll, Jens Dalsgård.
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