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Marselisborg Skole blev grundlagt den 2. maj 1898 af cand.theol. Olaf Gudme som 
en.privat kostskole efter engelsk forbillede. Antallet af kostelever blev dog 
aldrig stort, men fra Århus by og opland kom hurtigt et stort antal hjemmeboen
de elever, hvoraf de fleste gik i skolen i 12 år fra 1. klasse til studenterek
samen. Denne mulighed opretholdtes indtil 1931, da forberedelsesskolen nedlag- 
des. Mellemskolen med 4 klasser og en realklasse opretholdtes indtil skoleloven 
1958, da den ændredes til en 3-årig realafdeling, som blev nedlagt i 1973 for at 
give plads til et 2-årigt HF-kursus.

Gudme havde af Århus kommune lejet herregården Marselisborgs hovedbygning med 
tilhørende store park. Efter en brand i 1909 blev alle herregårdens bygninger 
nedrevet. 1899 opførtes den skolebygning, som nu kaldes den gamle bygning, og 
som også rummer rektorbolig. 1904 opførtes bygningen ved Birketinget, som sta
dig må betegnes som den centrale del af skolen. Der er bygget til to gange: 
1942 en tværfløj med kantine (tidl. gymnastiksal) og fællesauditorium, 1958 den 
langt større tværfløj med faglokaler for fysik, kemi, geografi og biologi. En 
omfattende modernisering fandt sted i 1977/78.

Gudmes private skole havde ti blomstrende år. Derefter blev den præget af vok
sende økonomiske vanskeligheder, og i 1916 blev den overtaget af Århus kommune. 
Gudme forlod skolen og afløstes af dr.phil. J.K. Larsen, som var rektor i 23 år 
til 1939. I denne tid var gymnasiet to-sporet: en nysproglig og en matematisk 
linje. Derefter fulgte rektor Brorson Fich i 25 år til 1964. Navnet Marselis- 
borg Skole ændredes 1939 til-Marselisborg Gymnasium. Antallet af klasser vokse
de skridt for skridt frem til det nuværende i et fem-sporet gymnasium og tre
sporet HF-afdeling.

Efter kommunalreformen blev skolen i 1973 amtskommunal.
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Shampoo

Vi så polakkerne igen da vi gik fra borde næste dag. Hver især 
havde de kolossale bunker af æbleshampoo købt i Bilka. Konen 
holdt vagt ved en stor stabel kasser, mens manden slæbte fra bor
de. Mon de vidste hvordan det lugtede. Der måtte være nok til et 
helt menneskeliv. Mon de tykke koner på de høje tynde hæle hermed 
havde forsynet sig én gang for alle og nu skulle stinke af synte
tisk æbleduft resten af deres dage. Eller tjente de en formue på 
at sælge det videre på den sorte børs, så de havde endnu en mulig
hed for at slippe en tur med færgen til slaraffenlandet Bilka-Dan
mark, hvor det flyder med æbleduft, syntetisk og på plastflaske.

Jeg hørte senere at en flaske shampoo på den sorte børs kostede 
2.500 zl., den var billig nok i butikkerne, der var bare ikke no
get af den, og af håndsæbe fik man kun en lille hotelbrik pr. per
son til 2 måneder. 2.500 zl. er halvdelen af en almindelig pen
sion på 5.000 zl., eller 1/3 af en almindelig løn på 6-7.000 zl.

Dragerne stod parat i den lange tarvelige ankomsthal og kørte det 
hele væk på store vogne.
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STUDIEREJSE TIL LONDON

Iq var fra den 8.-15. november i England.
Som *led i et projektarbejde i fagene dansk, engelsk, geografi, historie, sam
fundsfag og musik med emnet: “London" (Den vestlige verdens krise, eksemplifice
ret ved England) drog Iq til London en uge på studierejse med engelsk-, dansk-, 
geografi- og musiklærerne: Jytte Nielsen-Refs, Anna-Birgit Neergaard, Søren 
Munthe Nielsen og Anna-Lissa Lønstrup
En del af rejsen financieredes af fælles issalg i festugen, hvor klassen havde 
lavet skiftende vagthold og fået indtjent kr. 400 pr. m/k.
Det var forøvrigt en god måde at ryste en ny klasse sammen på, at de sammen - 
skulle organisere noget rent praktisk og få det til at fungere.
I London undersøgte eleverne gruppevis deres område i praksis: henholdsvis immi
grantproblemer (sorte og asiater), det politiske system, ungdomskultur, uddannel
se og arbejdsløshed, d.v.s. at der i forvejen var arrangeret en mangfoldig række 
interviews og kontakter, som fik turen til at forme sig som en arbejdsuge med 
båndoptagelser, interviews, spørgsmål og notater til senere rapportudarbejdelse. 
Af fællesarrangementer kan nævnes: besøg på et kæmpehospital og besøg på et 
drengehjem for adfærdsvanskelige.
Skolerejsebureauet havde arrangeret rejsen, og hotellet Hyde Park West Hotel i 
Bayswater var af en noget bedre standard, end man er vant til på den slags rej
ser.' De sidste dage vi var der, blev det invaderet af indianere fra Canada, som 
var ovre for at klage til den ehgelske regering over fortabelsen af nogle terri
toriale rettigheder. Et fantastisk skue i hotelfoyeren med sorthårede farverige 
indianere i alderen 0-100 år.
Jeg har ikke prøvet at skildre, hvor spændende turen ellers var. Den kommer til 
at lyde som kun forretningsmæssig og "grå".
Det var den ikke!
Som så ofte før kunne man konstatere, at det er vigtigt at have kontakter på 
forhånd, og at en ny kun er en smagsprøve, som gør, at man endelig kunne begyn
de for alvor at tage fat på sit emne og så tager man hjem! Men sådan kan udbyt
tet naturligvis ikke gøres op.

Anna-Birgit Neergaard

3abNS i BERLIN

Den 3.-9. december 1981 besøgte 3abNS Berlin sammen med Mette Daugbjerg og un
dertegnede .
Hermed blev den kontakt uddybet, som skolen tidligere har haft til Fritz Karsen- 
Schule, Neukölln (Vestberlin). Denne gang var vi indkvarteret hos nogle af sko
lens elever og lærere, og det gjorde naturligvis rejsen meget billig (ca. 400 kr. 
pr. person), men gav især rig lejlighed til at få indblik i, hvordan en "ganske 
almindelig tysk familie" lever, at fa skabt kontakter og at få talt tysk (det 
glædede i hvert fald tysklæreren).
Hjemmefra kendte vi lidt til byens historie og specielle forhold; navnlig pro
blemerne med husbesættelserne, fremmedarbejderne og "Asylanten" havde vi beskæf
tiget os med, og senere skulle vi naturligvis læse "Christiane F."; to elever 
boede i Gropius-Stadt, den del af Neukölln, hvor Christiane voksede op.
Og hvad oplevede vi så?
Der var traditionel sightseeing (gratis gennem en bevilling fra Bonn) med bl.a. 
besøg i Kreuzberg, hvor man har specielle fremmedarbejderproblemer; to oplæg/ 
film om hhv. Berlin (boligpolitik) og forholdet BRD-DDR, ligeledes arrangeret 
af Informationszentrum; besøg på Schloss Charlottenburg og Nationalgalerie; tea- 
ter/koncertaften og modtagelse på Neuköllns rådhus v. viceborgmester Hanns-Peter 
Herz.
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Flere gange havde vi lejlighed til at overvære undervisningen på Fritz Karsen- 
Schule (en såkaldt "Gesamtschule besonderer Prägung"), og selv om man skal væ
re varsom med at generalisere på grundlag af så få timer, fik vi indbyrdes en 
god diskussion af, hvordan læreren gennem bestemte undervisningsmetoder og en 
særlig opmærksomhed på problemet kan få aktiveret hele klassen, ikke kun de få 
veltalende (drenge) - og hvorfor sprogundervisningen (f.eks. fransk, engelsk) 
tilsyneladende er meget effektiv på denne skole.
En anden oplevelse (på godt og ondt) var naturligvis et besøg i Berlin DDR. 
Paskontrollen o.lign, forløb glat og smertefrit; alle rædselshistorier om 3-4 
timers ventetid blev gjort til skamme. Ingen skærpede sikkerhedsforanstaltnin
ger - her to dage før den militære magtovertagelse i Polen. Men det er dyrt 
at rejse til DDR, 25 DM skal veksles mod tidligere 5 DM. Og maden koster sta
dig kun 5-6 Mark, øl 0,50 Mark. Der blev købt en del sportsudstyr og enkelte
bøger (de eftertragtede og kendte er altid udsolgt), og vi besøgte Museum für
Deutsche Gechichte, Marienkirche og fjernsynstårnet og fik set de smukke byg
ninger langs Unter den Linden og omkring Alexanderplatz. Byens centrum bliver 
i øvrigt mere og mere en blanding af gamle, smukt restaurerede bygninger og sto
re supermoderne paladser/hoteller, parlamentet, Palarst ddr Republik o.lign.).
Det var desværre ikke muligt at få vore værter på besøg i forårssemestret 1982, 
de gjorde et meget stort arbejde for at få vist os alt (og lidt til) af inter
esse i Berlin, men vi kan forhåbentlig gøre gengæld i Århus på et senere tids
punkt.

Kirsten Johannsen

STUDIEREJSE TIL FRANKRIG

Den 24.-31. oktober 1981 var 3xyzS og 3xyzF, ialt 50 elever, samt 5 lærere på 
studietur til Rouen-området i det nordvestlige Frankrig. Studieturens formål 
var flere: dels at give eleverne mulighed for at tale og høre fransk, dels at 
få indsigt i Frankrigs politiske situation efter socialistpartiets magtoverta
gelse, dels at undersøge den økonomiske og teknologiske udvikling inden for i- 
sær stål- og energiområdet. Turen var forberedt hjemmefra i fagene fransk, fy
sik og samfundsfag. Vi valgte Rouen-området, fordi vi ville undgå traditio
nelle turistture til Paris. Samtidig tilbyder dette område muligheder for at 
se repræsentative sider af det franske hverdagsliv.
Efter 17 timers bustur ankom vi til Rouen søndag eftermiddag og blev indlogeret 
i 4 mindre hoteller i midtbyen med få minutters indbyrdes afstand. Mandag kl. 
10 blev vi modtaget på en af Renaults mange fabrikker i Rouens udkant. Produk
tionen af 2/3 af alle Renault motorer og samling af gearkasser skete her i byg
ninger, der udgør 65 tønder land, og hvor 8000 er ansat. Den fremskredne au
tomatik og enkelte robotter imponerede, men enorm støj og dårlig planlagt rund
visning nedsatte udbyttet.
Om eftermiddagen blev alle 50 elever opdelt i grupper, der besøgte partier og 
fagforeninger, hvor samtalerne foregik på fransk med lejlighedsvis anvendelse 
af tolk.
Tirsdag morgen kl. 5 kørte vi 200 km mod nord ad snævre veje til Dunkerque-om- 
rådet, hvor et af Frankrigs største stålværker, Usinor, ligger. Virksomheden 
har 11.000 ansatte, er fuldautomatiseret og gjorde et dybt indtryk på alle pga. 
sin enorme størrelse. Den kompetente rundvisning foregik på engelsk og veksle
de mellem besøg ved højovne osv. og spørgsmål/svar i vores bus, der kørte os 
rundt. Efter frokost kørte vi til det nærliggende A-kraftværk Gravelines med 
4 reaktorer. Rundvisningen var turens bedste, idet vi efter en kort indledende 
film om opbygningen af et atomkraftværk, fik lejlighed til at se alt, selvfølge
lig undtaget selve reaktoren. Desuden stillede værket 7 rundvisere til rådig
hed, der alle var uhyre grundige og talte et forbilledligt klart fransk, som 
alle forstod. Vi kunne ovenikøbet fotografere alt, hvad vi ønskede.
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Onsdagen var vor emnedag. Eleverne var hjemmefra opdelt i 10 forskellige emne
grupper, der hver skulle beskrive et udsnit af Frankrigs dagligdag vha. 15 mi
nutter lydbånd og en filmrulle. Nogle grupper besøgte 3 små landsbysamfund 70 
km øst for Rouen og kom i kontakt med både landmænd, den lokale præst, politi- 
mand og blev modtaget af borgmesteren. Turen sluttede med, at vi fik adgang 
til det slot, som i 1944 var Rommels hovedkvarter. Andre grupper blev i Rouen 
og undersøgte universitets-, musik-, caféliv osv. Udbyttet var forskelligt, 
mon interviews er blevet udnyttet i undervisningen efter hjemkomsten.
Torsdag var fridag. Dog kunne vi ikke bremse en gruppe ihærdige krigshistorike
re, som sammen med en lærer lejede en minibus og kørte til invasionskysten og 
bagefter så Bayeuxtæppet. Resten dryssede, slikkede sårene efter 3 hårde dage. 
Fredag afgang til Paris, hvor samfundsfagseleverne besøgte OECD’s hovedkvarter, 
sora var sikkerhedsmæssigt vanskeligere at besøge end atomkraftværket. Her fik 
vi en dybtgående orientering om stålindustrien af en hollandsk ekspert og deref
ter en lang diskussion af økonomisk politik med den centralt placerede økonom 
Palle Schelde Andersen. Andre elever kastede sig med ildhu ud i det parisiske 
eldorado af seværdigheder, og alle mødtes trætte og pengeløse kl. 23 fredag af
ten ved Notre Dame, hvorefter vi kørte afsted og var hjemme lørdag eftermiddag 
kl. 16.
Prisen for turen var ca. 750 kr. incl. transport, hotel og morgenmad. Selve 
busturen kostede kun 435 kr. pr. person på trods af, at vi havde bussen til fuld 
disposition i Frankrig, og på trods af at der var 2 chauffører. Efter vores op
fattelse var turen en succes og eleverne var engagerede og gode repræsentanter 
for Marselisborg Gymnasium. *

Jean-Francois Tronche 
Erik Prinds

3abS i ENGLAND

Studierejse for 3abS i ugen fra fredag den 9. oktober til søndag den 18. okto
ber 1981.
3abS‘ere og "vores” Frandsen foretog, som et led i engelskundervisningen, en 
rejse til Middlesbrough i Nordøst-England. Formålet med denne studierejse var 
at arbejde med og undersøge forskellige forhold omkring industri, atomkraft, .bo
ligbyggeri og arbejdsløshed. Som en naturlig følge af dette arbejde fik vi li
geledes indblik i "the English way of living" og dermed en virkelig forbedring 
af vores engelsk. At vi tillige var privat indkvarterede, gav os yderligere 
spændende og interessante oplevelser.
For at uddybe vores fagelige viden på de før nævnte områder, besøgte vi et atom
kraftværk, en såkaldt New Town og forskellige Job Creation Schemes. For at af
hjælpe ungdomsarbejdsløsheden, har nogle engelske kommuner oprettet en slags 
jobskabelsesordning. De unges arbejdsområde var dog indskrænket til at hjælpe 
ældre mennesker med forefaldende arbejde. Vi tilbragte en hel dag i de mange 
forskellige grupper og mødte derved mange unge på vores egen alder, hvilket gav 
os en god mulighed for at praktisere vores engelsk.
I Nordøst-England finder man ikke turistattraktioner i almindelig forstand, men 
trods atomkraftværker og enorme industriforetagender en storslået natur. Denne 
nød vi i fulde drag, da vi i to dage fjernt fra alfarvej levede i en hytte med 
vores nyerhvervede engelske kammerater. I dette område, som er temmelig bjerg
fyldt efter danske forhold, fik de mere modige af os (iberegnet Frandsen) lej
lighed til at udvise deres behændighed i "abseiling" (bjergnedstigning).
Ved afrejsen fra England var der en lidt trykket og beklemt stemning, da vi al
le havde været indkvarterede hos søde værtsfamilier, og afskeden med dem var 
derfor svær.
Alt i alt en fantastisk god tur, vi kun kan anbefale andre klasser at kopiere, 
idet den tillige var meget billig (340 kr. pr. person).

3abS + Fr
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“Henrik, under sin “abseiling" ned ad den stejle klippeside - kyndigt assisteret 
af Mick og Ron"

STUDIETUR TIL FÆRØERNE

3xyzN, He, Kr, FG og Hø, ialt 28 personer, var i perioden 10.-20. august 1981 
på studierejse til Færøerne. Formålet med turen var at undersøge forhold om
kring Færøernes natur og samfund. For at kunne overskue et større fagområde, 
var vi inddelt i grupper: fugle, vegetation, landbrug og fiskeri, der hver hav
de forberedt deres undersøgelser hjemmefra.
Efter en temmelig “gyngende" sejltur (ikke kun på grund af vejret) nåede vi 
Torshavn. Næste dag videre til fiskeribyen Klaksvik, som var udgangspunkt for 
gruppeekskursioner.
Fuglegruppen tog et par dage op til Færøernes nordligste bygd Vidareidi, hvor 
de undersøgte fuglelivet på verdens højeste fuglefjeld (ca. 800 m lodret fald!).
Vegetationsgruppen vandrede ud til en lille bygd, Muli, hvor de foretog analy
ser af vegetationen i forskellige højder.
Landbrugsgruppen tog med en lille rutebåd til Mikladalur for at se på det karak
teristiske færøske landbrug.
Tilsvarende tog fiskerigruppen til Eidi for bl.a. at se på fiskeindustri.
Efter gruppernes individuelle ture var vi 1 dag på sightseeing til bl.a. Gjøgv 
(gammel færøsk bygd), vandkraftværk i Vestmanna og den meget naturskønne Saksen
dal, hvor vi så en gammel kongsgård.
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Udsigt mod Kunøs forfjeld

I modsætning til den 
forgangne del af som
meren, hvor vejret 
havde været koldt og 
regnfuldt, var vi u- 
troligt heldige med 
vejret: solskin det 
meste af tiden, lige
som regntøjet kun måt
te frem 1 gang.
Alle var overvældet af 
Færøernes fantastiske 
natur. De klare far
ver - den klare luft - 
kontrasten mellem de 
bløde dalstrøg og de 
kantede fjelde, for
stærket af skyggerne 
fra det skarpe lys. 
Alt er på afstand 
rent og enkelt, ensar
tede mørkegrønne og 
brune flader, men tæt 
på en rig og afveks

lende forekomst af.dyr og planter. Hele fjelde og dale forsvinder i løbet af se
kunder, når den atlantiske tåge med ét indhylder alt i sin tunge kappe.
Næstsidste dags aften kom vi med stor hast og deraf følgende vild forvirring afsted 
til grindedrab ved Nordskoli. En begivenhed, der kun indtræffer et par gange år
ligt. En barsk og blodig, men for alle uforglemmelig oplevelse. På grund af tågen 
blev selve drabet udsat til kl. 5 om morgenen. Derfor overnattede vi på et lille 
hyggeligt vandrerhjem, hvor vi havde en af vore bedste aftener sammen.
De sidste par dage var frie og blev brugt til museumsbesøg eller Indkøb i Torshavn, 
ture på egen hånd til bl.a. Sandoy og det gamle bispesæde Kirkjubøur på Streymoy’s 
sydspids. Overalt hvor vi kom frem, mødte vi stor venlighed og forståelse. Det 
var f.eks. aldrig svært at komme på stop.
Den sidste dag før 
ligeså normale som 
spisning, derefter 
Mange venskaber 
blev knyttet, og 
det var svært at 
sige farvel til 
dem og til Færø
erne, da vi ved 
2-tiden gik om
bord i Winston 
Churchill og sej
lede hjem til 
Danmark efter 
10 fantastiske 
dage.

Elever i 3xyzN

afrejse var vi sammen med en færøsk 3g klasse (som egentlig var 
os selv). Først en volleyballkamp, som vi tabte, så fælles 
var der fest.

Grindedrab
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01-01

J.nr. 10-31.07/80
Den 1. februar 1980

FRÅ SKOLEÅRET

UNDERVISNINGSMINISTERIET 
Direktoratet for Gymnasieskolerne 
og Højere Forberedelseseksamen 
Højbro Plads 4, 1200 København K.

Til 
rektorerne for samtlige gymnasieskoler.

Cirkulære om evaluering og meddelelser til hjemmene.

I henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse af 12. marts 
1973 med senere ændringer om eksamensordningen og karaktergivnin
gen m.v. ved studentereksamen og i gymnasiet §§ 7, 21 og 22 fast
sættes følgende bestemmelser:

A. Når læreren og eleverne i en klasse har planlagt arbejdet i et 
fag for en vis periode under lærerens ansvar for, at bestemmelser
ne for faget i undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 322 
af 16. juni 1971 med senere ændringer om undervisningen i gymna
siet og om fordringerne ved og eksamensopgivelserne til studenter
eksamen overholdes, skal undervisningen i den pågældende periode 
løbende evalueres, så elever og lærer får information om udbyttet 
af undervisning og arbejde. Metoder og midler til evaluering af 
den enkelte elevs og elevgruppes udbytte af undervisningen må af
tales mellem lærer og elever, således at man dels skaffer sig 
evalueringsresultater med henblik på den videre tilrettelæggelse 
af undervisningen og dels giver læreren mulighed for - for eksem
pel ved samtale, iagttagelse og diagnostiske prøver - at skaffe 
sig indtryk af den enkelte elevs faglige standpunkt.

B. I hvert af de fag, hvori der til studentereksamen gives års
karakter, skal der mindst én gang om året - og kan der, efter 
lærerrådets beslutning, to gange om året - gives meddelelse til 
hjemmet om elevens standpunkt. Såfremt eleven er fyldt 18 år el
ler har indgået ægteskab gives meddelelsen dog til eleven selv. 
Standpunktsmeddelelse skal senest gives i marts måned og udtryk
kes ved en karakter fra den til studentereksamen benyttede karak
terskala og kan ledsages af et i ord affattet vidnesbyrd om elevens
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anlæg og arbejde i faget. Karakteren skal ledsages af et vidnes
byrd, dersom elevens standpunkt bedømmes til under 6, eller hvis 
den betegner en væsentlig nedgang i faget i forhold til den for
udgående bedømmelse af standpunktet. For at sikre ro om den første 
tids undervisning i gymnasiet må der i 1. gymnasieklasse ikke af
gives standpunktsbedømmelse inden 1. december. Umiddelbart før 
der afgives standpunktsbedømmelse skal elevernes forhold i rela
tion til standpunktet drøftes på et lærerforsamlingsmøde. Kontak
ten mellem gymnasieskolen og hjemmene sikres i øvrigt ved for
ældremøder med deltagelse af lærere, elever og disses forældre.

C. Skolen skal føre regnskab med elevernes forsømmelser (herunder 
manglende udførelse af arbejdsopgaver, der indgår i undervisnin
gen). Dersom en elevs forsømmelser antager et sådant omfang, at 
rektor nærer betænkelighed over for elevens mulighed for fortsat 
at følge undervisningen, skal rektor underrette eleven herom. 
Fortsætter en elevs forsømmelser herefter, skal rektor skriftligt 
underrette eleven og forældremyndighedens indehaver om, at der 
kan blive tale om at tage forbehold ved elevens tilmelding til 
eksamen ved skoleårets slutning.

Umiddelbart før endelig tilmelding til eksamen den 20. marts 
drøftes på et lærerforsamlingsmøde forholdene for de elever, der 
har modtaget skriftlig advarsel. Såfremt lærerforsamlingen finder, 
at der for en af disse elever i et eller flere fag på grund af 
elevens forsømmelser vil være betænkelighed ved at tilmelde ele
ven til eksamen, skal rektor i henhold til § 7 i undervisnings
ministeriets bekendtgørelse af 12. marts 1973 om eksamensordnin
gen m.v. indsende en erklæring, som giver oplysning om disse for
hold, og direktoratet afgør da, om eleven kan deltage i eksamen 
ved skoleårets slutning.

D. Ved skoleårets slutning gives årskarakterer i de af klassens 
fag, hvori der ved studentereksamen gives årskarakter. Der af
holdes en årsprøve, som mindst omfatter samtlige skriftlige fag. 
Lærerrådet fastsætter ordning og omfang af eventuelle mundtlige 
årsprøver og klassernes arbejde i tiden efter, at undervisningen 
efter normalt skema er ophørt og indtil sommerferien. Den skema- 
.mæssige tilrettelæggelse foretages af rektor under hensyntagen
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til elevers og læreres deltagelse i eksaminer fastsat af direk
toratet.

E. En elev, der ikke har fået direktoratets tilladelse til at 
deltage i eksamen efter 1. eller 2. gymnasieklasse, kan ikke fort
sætte i næste klasse.

På et lærerforsamlingsmøde ved skoleårets slutning behandles de 
øvrige elevers fortsættelse i næste klasse. -Dersom der ikke er 
enighed om, at en elev bør fortsætte i næste klasse, drøfter læ
rerforsamlingen, hvilke råd der skal gives den pågældende elev. 
Rektor skal skriftligt over for eleven, eller, hvis denne er un
der 18 år, over for forældremyndighedens indehaver, referere det 
eller de standpunkter, der er kommet til udtryk under drøftelsen.

Afgørelsen af, om eleven fortsætter i næste klasse træffes af 
eleven eller, hvis denne er under 18 år, af forældremyndighedens 
indehaver.

F. Elever, der ikke har fået direktoratets tilladelse til at del
tage i eksamen efter 3. gymnasieklasse kan ikke deltage i eksamen 
på normale vilkår. Direktoratet afgør om disse elever 
1. kan deltage i eksamen på særlige vilkår 
2. ikke kan deltage i eksamen.

En elev, der skal til eksamen på særlige vilkår, får ikke års
karakterer, og skal til prøve i hele det læste pensum i samtlige 
fag, der afsluttes i 3. gymnasieklasse.

Eksamenskarakterer og overførte årskarakterer fra 1. og 2. gymna
sieklasse bevares ved eksamen.

Ønsker eleven ikke at gå til eksamen på særlige vilkår på egen 
skole med egne lærere som eksaminatorer, kan direktoratet efter 
rektors indstilling tildele eleven ret til at aflægge den mundt
lige del af eksamen på en af de skoler/kurser, der afholder eksa
men for privatister.
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G. Disse regler træder i kraft 1. februar 1980 og afløser reglerne 
i direktoratets "Cirkulære af 6. juni 1979 om evaluering og om med
delelser til hjemmene" , der hermed ophæves.

Ved vurderingen af, hvilke konsekvenser en elevs forsømmelser bør 
få med hensyn til indstillingen til eksamen, skal skolen tage hen
syn til baggrunden for forsømmelserne (sygdom, familieproblemer, 
økonomiske vanskeligheder m.v.) og til elevens bestræbelser for 
trods forsømmelser at være rimeligt forberedt.

P.D.V.

Elsebeth Brander 
undervisningsinspektør
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FORRETNINGSORDEN FOR FÆLLESUDVALGET

Retsgrundlaget for fællesudvalgets virksomhed er:
I Bekendtgørelse nr. 480 om lærerråd, lærerforsamlinger og fæl

lesudvalg ved statens gymnasieskoler m.v. af 26. november 1979.
II Bekendtgørelse om højere forberedelseseksamen og om undervis

ningen m.v. på kursus til højere forberedelseseksamen af 24. 
april- 1974.

Fra de to bekendtgørelser citeres følgende bestemmelser:

I § 9. Fællesudvalget, der er kontaktorgan mellem rektor, lærer
råd og elever, består af rektor som formand, formanden for læ
rerrådet, 3 lærere valgt af lærerrådet og 4 elever valgt af 
og blandt eleverne. Er der oprettet elevråd, er elevrepræsen
tanterne elevrådets formand og 3 elever valgt af elevrådet 
blandt eleverne.
Stk. 2. Ved gymnasieskoler og studenterkursus, hvortil er knyt
tet kursus til højere forberedelseseksamen, jvf. § 1, stk. 2, 
skal mindst 6n af elevrepræsentanterne vælges blandt eleverne 
ved kursus til højere forberedelseseksamen.
Stk. 3. Valgene, der gælder for et skoleår, foretages snarest 
efter skoleårets begyndelse.
Stk. 4. Fællesudvalget indkaldes af rektor. Indkaldelse skal 
foretages, når mindst 3 medlemmer forlanger det. Over fælles
udvalgets forhandlinger og vedtagelser føres en protokol efter 
rektors diktat.

§ 14. Fællesudvalgets opgave er gennem gensidig information og 
forhandlinger at fremme samarbejdet mellem lærere og elever, 
fremskynde sagers løsning og koordinere læreres og elevers be
stræbelser.
Stk. 2. Fællesudvalget træffer inden for de bevillingsmæssige 
rammer afgørelse vedrørende afholdelse af introduktionsdage, 
studieuger, fællestimer og studiekredse samt i følgende sager, 
der vedrører elevernes trivsel: faciliteter, praktiske forhold, 
fritidsaktiviteter og fællesarrangementer såsom skolefester, 
skolekomedier, sportsstævner m.m.
Stk. 3. Fællesudvalget affatter desuden skolens/kursus' ordens
regler. Kan der ikke opnås enighed herom i fællesudvalget, 
træffer rektor afgørelse i sagen. Denne afgørelse kan af et
hvert af fællesudvalgets medlemmer indbringes for direktoratet 
for gymnasieskolerne og højere forberedelseseksamen.
Stk. 4. Fællesudvalget kan ikke udtale sig om eller på dagsor
denen optage sager, som vedrører skolens/kursus' fag- og time
fordelingsplan eller den enkelte lærers forhold eller undervis
ning. Sager vedrørende enkelte elever kan kun behandles, hvis 
den pågældende elev er indforstået hermed.

II § 6, stk. 2, 1. og 2. punktum. Undervisningen samordnes ved 
regelmæssige drøftelser, bl.a. af tværfaglig art, dels mellem 
lærerne indbyrdes, dels mellem lærerne og repræsentanter for 
de studerende. Fællesudvalget eller et tilsvarende udvalg på
ser, at sådanne drøftelser finder sted.

1. SAMMEN SÆTN ING .
a. Elevrådsformanden ( = kontaktmand I, suppleant: kontaktmand 

II) er født medlem. De øvrige elevrepræsentanter vælges af
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>estår af

b. lærerråds formanden < —»'ts næstfon:;u,id§fi) født medlem.
® øvrige lærer; en -■nter vælges af lærerr’.'et således 

at lærerrepx-r^tTTacxonen består af mindst 2, sum undervist 
1 gymnasicjr. og mindst 2, som underviser på HF.

c* FæliSsadvaig-ct vælder af sin Midte en kassbfgr og ep visor 
d. PedellenA IndkaiueS til inødSthS. »an har taleret -n i**« 

st«>~

a. Ord ... i.r.-éjlJ gürt ae hvert se^ ~r' normalt i sid
ste 'al- , y ninadern« august, ^er, oktober, novem
ber, jan, ■' februar, marts, ■^ri' oesuden holdes et af- 
slu ?rc ,. i juni.'

b. EkstrfiOxu..^, > møder kun^-ae stzd når som helst og kan - 
om fornødent - indka’36^ med kort varsel. Der skal indkal
de til ekstraordinær-; møde, nå’ elevrådsformanden eller læ
rt rådsformanden eller 2 medieir Ker anmoder derom, eller så- 
f. ; rektor finder nødvendig ,nledning d :rtil.

c. F tvalget er beslutning; lygtigt, når mindst 4 medlemmer 
FiUa ,_Ktor - eller rektors stedfortræder - er til stede.

d. På indkaldelsen skal stå: 1.FTERE JSEREDE fuEVER OG LÆRERE ER 
VELKOMNE TIL AT OVERVÆRE MØDET. låfremt intet medlem har 
noget at indvende derimod, kan raktor gi e fremmødte ikke- 
medlemmer ordet. Fællesudvalget kan bei tutte, at behandlin
gen af et eller flere punkter roregår S r lukkede døre.

e. Regler for tobaksrygning fastsættes af et til enhver tid 
siddende fællesudvalg for d' t enkelte ride.

f. Ved hvert mødes begyndelse vælges en s kretær, som fører mø
deprotokollen. I referatet skal nævn«; tid og sted, hvilke 
medlemmer der er til sted;., hvilke medlemmer der er fravæ
rende, samt trufne beslutninger, i tilfælde af afstemning 
tillige stemmetal. Ved mødets slutning oplæser sekretæren 
referatet, som derefter underskrive.; af tilstedeværende med
lemmer. Ved rektors foranstaltning skal en udskrift af pro
tokollen senest 2 dage efter mødet være ophængt på elev- og 
læreropslagstavler.

g. Elevrådsformanden og lærerrådsformanden har pligt til ved 
opslag eller på anden måde at tiZ skynde til, at elever og 
lærere indgiver forslag til dagsordenen.

h. Såfremt elevrådsformanden eller j rerrådsformanden eller 3 
. . .ilemmer under mødet anmoder o» at a fgørelse af en sag ud
skydes - eventuelt til efter andlin'• i elevråd og/eller 
.ærerråd - skal afgørelsen her ægges t 1 et efterfølgende - 
eventuelt ekstraordinært - mø’ -•

i. Møderne indkaldes af rektor ed 1 uges ’arsel. Endelig 
’agsorden, inclusive bilag, skal foreligge 4 dage før mødet, 

henvises dog til punk? 2b.

OPGAVER.
. .. ,/lget for frie timer - der består af 3 slever udpeget af 
elevrådet og 3 lærer«' udpeget af lærerråai : - foretager ind- 
-vrlling til fælles' dvalget vedrørende fæl lestimer og stu- '
.ekredse.
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b. Fællesudvalget godkender på august-mødet en skitse over 
skolens fester m.v. i skoleåret, herunder Marselis-solderne.

c. Fællesudvalget tager i forbindelse med september-mødet ini
tiativ til nedsættelse af festudvalg vedrørende skolefesten 
i marts.

d. Fællesudvalget tager i forbindelse med oktober-mødet initia
tiv til nedsættelse af udvalg vedrørende juleafslutning.

e. Fællesudvalget tager i forbindelse med februar-mødet initia
tiv til necsættelse af udvalg vedrørende skoleårets afslut
ning, herurder sidste skoledage og årsafslutning.

f. Fritidsaktiviteter, arrangeret af elever, elevgrupper, for
eninger (f> Marselis, M. Flimmer) eller lærere kan kun fin
de sted efter forud indhentet tilladelse hos fællesudvalget.

g. Skolen kan kun arrangere og deltage i sportsstævner, når i- 
drætslærerle forinden har indhentet fællesudvalgets godken
delse dera:.

h. FællesudvrIget foretager fordeling af skolens opslagstavler 
og udpegt en ansvarlig for hver enkelt opslagstavle.

i. Indsamlinger blandt skolens elever kan kun finde sted efter 
forud irdhentet godkendelse hos fællesudvalget.

j. Rektor er forpligtet til ved møderne 1 november og april at 
give ori ysninger om drøftelser i henhold til HF-bekendtgø- 
relser.s § 6, stk. 2, 1. og 2. punktum.

k. Øvrige elev/lærerudvalg, som er nedsat af elevrådet og læ
rerrådet, arbejder udenfor fællesudvalgets ansvarsområde.

4. ØKONOMI.
a. Fællesudvalgets kasse får sine indtægter fra kantinevirksom

hed, herunder overskud af ølsalg ved solder og automater, 
endviiere fra overskud af fester, mønttelefon m.v.

b. Fælle udvalget kan yde økonomisk støtte til aktiviteter, der 
vedrør rr skolen.

c. Kasseraren aflægger regnskab hvert kvartal.

5. ÆNDRINGER ’F FORRETNINGSORDENEN.
a. Fællesudvalgets forretningsorden skal tages op til drøftel

se ved taert skoleårs begyndelse.
b. En ændrig af forretningsordenen kan kun gyldigt vedtages, 

når elevridet og lærerrådet forud har . haft mulighed for at 
drøfte der. £

Vedtaget af tellesudvalget ved Marselisborg Gymnasium den 3. ,
juni 1976, md ændringer den 7. december 1976, den 29. marts • 
1977 og den 4. november 1980.
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MØDEPLIGTSNÆVN FOR HF

Mødepligtsnævnets formål er:

1. Gennem forebyggende arbejde at mindske antallet af forsømmelser.
2. Gennem kontakt med elever, der forsømmer, at fremskaffe flest 

muligt relevante oplysninger således, at der kan tages hensyn 
til elevernes totale situation i forbindelse med advarsler og 
bortvisning.

Der nedsættes et mødepligtsnævn for hvert klassetrin. Nævnet be
står af en repræsentant fra hver klasse på det pågældende klasse
trin og et tilsvarende antal lærere. Hvert medlem har én stemme. 
Mødepligtsnævnet samarbejder med eventuelle støttegrupper.
Rektor skal informere mødepligtsnævnet 1 uge før en advarsel agtes 
givet.
Den enkelte elev kan selv vælge, om mødepligtsnævnet skal inddra
ges i sagen.
Forinden rektor indberetter en elev til direktoratet på grund af 
forsømmelser, skal han forelægge sagen for mødepligtsnævnet, som 
ska'l medsende sin udtalelse, med mindre eleven frabeder sig det. 
Eleven har stadig den i bekendtgørelsen hjemlede ret til selv at 
medsende en redegørelse.
Hver klasse vælger 1 elev og 1 lærer samt suppleanter til møde
pligtsnævnet. Valg af medlemmer finder sted i 6. skoleuge. Gen
valg kan finde sted. Klassen kan nårsomhelst foretage nyvalg. 
Suppleanter indtræder i tilfælde, hvor medlemmets egen sag evt. er 
til behandling eller i andre særlige tilfælde.

29. januar 1982

DAGLIGE MØDETIDER

1. time kl. 8.15 - 9.00
2. time kl. 9.05 - 9.50

3. time kl. 10.10 - 10.55
4. time kl. 11.05 - 11.50

spisefrikvarter

5. time kl. 12.15 - 13.00
6. time kl. 13.10 - 13.55
7. time kl. 14.05 - 14.50
8. time kl. 15.00 - 15.45
9. time kl. 15.55 - 16.40

10. time kl. 16.50 - 17.35

3. time om tirsdagen er en hultime, dvs. at der ikke skemalægges 
undervisning i denne time, som i stedet benyttes til afholdelse af 
møder etc.
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KLASSETAL OG ELEVTAL PR. 20. MARTS 1982

klasser spr. fælles mat. elever spr. fælles mat
linje linje

GY 3g 5 2 3 112 43 69

2g 5 2 3 117 43 74

ig 6 2 1 3 144 46 24 74

HF 2h 3 ' 56
Ih 3 68

22 , 497

LEGATER, PRÆMIER, STIPENDIER

Ved årsafslutningen 1981 fordeltes legaterne således:
OLE RØMERS MINDELEGAT, som uddeles af byrådet efter skolens ind
stilling (kr. 750): student Karen Louise Bünemann.
CERES BRYGGERIERNES ÆRESPRÆMIE (kr. 500): HF-dimittenderne Grethe 
Nymann Jensen og Inge Merete Madsen.
MARSELISBORG GYMNASIUMS STUDIELEGAT (kr. 1.000 rentefrit lån): 
Hanne Bertram, Frank Iburg Nielsen, Jens Ole Nielsen og Poul Siig 
Vadsholt.
MARSELISBORG GYMNASIUMS JUBILÆUMS- OG MINDELEGAT (rentefrit lån 
kr. 800): Pia Lykke Borggaard.
MARSELISBORG GYMNASIUMS JUBILÆUMSLEGAT AF 1966 (kr. 1.000 rente
frit lån): Jane Børsting Jensen og Birgit Nyholm.

LKT. H'. SVENSSON & HUSTRUS LEGAT blev i december 1981 tildelt:
GYMNASIET:

HF:

Anette Bach Nielsen la
Charlotte Mikkelsen la
Janni Filt Kristensen If
Solvejg Troelsen 2a
Lise Gry Kristiansen 2a
Helle Thomsen 2y
Per Henry Kracht 2y
Ole Rasmussen 2y
Inge Kristensen 2y
Bente Jacobsen 2z
Charlotte Hvid 3a
Allan Bach 3x
Maciej Krzesinski 3x
Jørgen Hansen 3x
Klaus Lantz Andersen 3z
Marianne Loft 2p
Solvejg Carton 2q
Dorte Wilhardt 2q
Mette Langgård 2q
Lars Kirk Sørensen lp
Michael Bach Rasmussen lp
Kim Møller Frandsen Iq
Tom Hagedorn Ir
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U-LANDSUDSTILLING I FESTUGEN 1981

Den sidste weekend i festugen afholdt vi i 
lighed med tidligere år en salgsudstilling 
med nyfremstillede varer og etnografika fra 
U-landsfonden af 1962, Aarhus Statsgymnasium. 
Vi solgte for ca. 7.500, og overskuddet er 
gået til en sundhedsklinik 1 den nordlige 
del af Kenya. Denne klinik og U-landsfon- 
dens arbejde iøvrigt fik alle elever grup
pevis en udmærket skildring af, da vi i 
forbindelse med udstillingen havde besøg af 
en sygeplejerske, der har arbejdet på kli
nikken i flere år.

Vi har tænkt på i 1982 eventuelt at flytte arrangementet fra festu
gen til en lørdag-søndag senere på året, da der efterhånden næsten 
er klumpet for mange aktiviteter sammen i den ene uge.

På udvalgets vegne 
Grethe Drud

MARSELISBORG GYMNASIUMS KANTINE

Driftsoverskud hensættes i en inventarfond og en reservefond.

Regnskabsoversigt 1980/81 1979/80

Omsætning (excl. moms)
Vareforbrug

BRUTTOFORTJENESTE

Lønninger og feriepenge

t tilskud fra Århus amtskommune

Omkostninger

DRIFTSOVERSKUD

453.787
335.586

437.599
321.443

118.201

126.661

39.594 87.067

116.156

119.822

20.631 99.191

17.610 11.366

104.677

13.524

110.557

5.599

118.201 116.156 
casxnxa

Kantinen fungerer nu på 6. år med Holger Jacobsen og Hanne Laursen 
som dygtige og robuste medarbejdere. Fællesudvalget er kantinebe
styrelse, men den daglige kontakt mellem kantinen og brugerne vare
tages af et kantineudvalg bestående af 3 elever (Allan Bach 3x, 
Aslak Mildh If og Michael Grandby Møller Ir) og 1 lærer (Erik Prinds).

Pr
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BIBLIOTEKET

Biblioteket er ikke kun et sted, hvor man låner bøger - det må man 
forresten slet ikke på Marsélisborgs bibliotek. Vores bibliotek 
er et håndbogsbibliotek. Lokalerne er et fristed for mange, lære
re og elever, som har lyst til at tale sammen i fred og ro, arbej
de med skriftlige opgaver, projektarbejder o.s.v. 
Samtidig er biblioteket en central for oplysninger. De mange op
slagstavler rummer meddelelser fra Statens Uddannelsesstøtte, Stu
dievejledningen, fra bibliotekaren om nye bøger, og endvidere kan *.
man finde forslag til ferier og studierejser m.m. En god del poli
tisk arbejde udføres fra alle sider gennem pjecer og plakater, og 
disse debatteres livligt dagen igennem. * t
Men biblioteket er også et sted, hvor man kan læse bøger eller hen
te håndbogsoplysninger til de daglige opgaver. Det rummer knap 
10.000 bind, hovedvægten ligger på fagbøger, men også mange skøn
litterære indgår i samlingen. Tidsskrifterne tiltrækker daglig 
mange.
Vi abonnerer både på naturvidenskabelige, kulturpolitiske og sam
fundspolitiske tidsskrifter og mange, mange flere.
Bogsamlingen., tidsskrifterne, arbejdsbordene og hele atmosfæren på 
biblioteket skaber forudsætningerne for, at alle kan have det godt 
i lokalerne og anvende dem fornuftigt. Men - og så kommer pegefin
geren - det vil kun være rart for alle, dersom vi respekterer hin
anden og overholder rimelige adfærdsnormer, såsom ikke at smide 
léverposte jrriadder ned bag reolerne, ikke ryge af hensyn til brand
faren, undlade at fjerne bøger og tidsskrifter fra biblioteksområ
det osv. 
Den daglige drift står bibliotekaren for, men vi har også et bib
lioteksudvalg til støtte for denne, udvalget er sammensat af lige 
repræsentation af lærere og elever. Alle på skolen er velkomne til 
at henvende sig til udvalg eller bibliotekar med forslag til æn
dringer eller nyanskaffelser. 
Hvis vi af økonomiske eller praktiske årsager ikke kan opfylde øn
skerne, skal I nok få en rimelig argumentation for dette.

Niels-Ole Hørlyk 
Bibliotekar
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FORÆLDREFORENINGEN

Med salget i 1980 af skolens lejrhytte "Gåsefarmen" ved Mossø har 
Forældreforeningen, som det blev udtrykt af foreningens tidligere 
formand, mistet et samlingsmærke, men er samtidig blevet løst fra 
en økonomisk binding.

Som en konsekvens af salget og af, at der nu er blevet mulighed 
for at koncentrere indsatsen om foreningens øvrige formål, vedtog 
den ordinære generalforsamling den 12. oktober at ændre vedtægter
nes formålsparagraf § 1 stk. 2 til:

a. ved foredrag og lignende arrangementer at belyse skolespørgs
mål i almindelighed og Marselisborg Gymnasiums forhold i sær
deleshed, samt at fremme kontakten mellem elever, forældre 
og lærere.

b. at yde skolen støtte til udsmykning, elevforeningsarbejde, 
studielegater, opmuntringspræmier og andre formål, hvor støt
te fra anden side er utilstrækkelig eller ikke forefindes.

Den erhvervede handlefrihed blev af Forældreforeningens tidligere 
bestyrelse brugt til at engagere foreningen i arrangementer i over
ensstemmelse med vedtægtsændringen.
Den lagte linje er blevet fulgt op af den nu siddende bestyrelse.

I løbet af skoleåret har Forældreforeningen stået som indbyder/ 
medindbyder ved følgende arrangementer:

5.- 6. september
23. september

10. oktober

■ 12. oktober

3. november
17. december

8. februar

6. marts
30. marts
23. april
18. juni

U-landsudstilling.
Skoleaften for ig's forældre (i samarbejde 
med skolen).
Digteraften med Dan Tureli (i samarbejde med 
MARSELIS).
Generalforsamling samt rapport om 3xyzN's 
ekskursion til Færøerne.
Valgaften (i samarbejde med MARSELIS).
Julekoncert i Set. Pauls Kirke (i samarbej
de med skolen).
En aften med tryllekunstneren Mr. Miller 
(i samarbejde med MARSELIS).
Skolefest (i samarbejde med skolen).
H.C. Andersens "Skyggen".
Forårskoncerten (i samarbejde med skolen).
Arsafslutning (i samarbejde med skolen).

Siden generalforsamlingen i oktober har bestyrelsen haft følgende 
sammensætning:

Ole Borre 
Svend Holgaard 
Bente Persson 
Per Rønnau 
Jens Aggebo 
Ole Tingsted Pedersen

(kasserer) 
(sekretær)
(formand) 
(rektor) 
(lærerrepræsentant)

Per Rønnau
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MARSELISBORG GYMNASIUMS FORÆLDREFORENING

I. Regnskab for perioden 1/9 1980 - 31/8 1981

Indtægter:

Ydelser på pantebreve de
poneret i SDS Midtjylland 35.063,54 kr.

- Afskrivning på værdien 
af disse pantebreve 4.576,53 kr.

i

- Renter og provision af 
kassekredit i SDS Midt
jylland 13.134,05 kr.

- Reparation af 
"Gåsefarmen" 1.610,91 kr.

= Nettoindtægt vedrørende "Gåsefarmen II 15.742,05 kr.

6.300,00 kr.

Renter af girokonto ............. 25,49 kr.

22.067,54 kr.

Udgifter:

835,50 kr.

645,50 kr.

1.481,00 kr.

Overskud: .......................................... . 20.586,54 kr.
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2. Status pr. 31/8 1981

Aktiver:

Pantebreve i "Gåsefarmen", restgæld 
optaget til kurs 50 ................................................ 153.598,64 kr.

Postgirobeholdning .................................................. 6.568,72 kr.

Sparekassebog .............................................................. 1,00 kr.

Aktiver i alt .............................................................. 160.168,36 kr.

Passiver:

Kassekredit i SDS Midtjylland ....................... 45.111,09 kr.

Privat gæld ................................................................... 796,00 kr.

Formue pr. 31/8 1980 93.674,73 kr.

+ Arets overskud 20.586,54 kr.

= Formue pr. 31/8 1981 ........................................ 114.261,27 kr.

Passiver i alt ............................................................ 160.168,36 kr.

På bestyrelsens vegne:

Ole Borre

Som revisor:

Anker Nyvang
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3. Aflæggelse af regnskab.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

§ 5 BESTYRELSE

1. Bestyrelsen består af 6 medlemmer, hvoraf 4 vælges af den år
lige generalforsamling. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er 
rektor samt en lærerrådsrepræsentant, der udpeges af lærerrå
det.

2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, 
kasserer og sekretær.
Rektor og lærerrådsrepræsentanten kan ikke være formand.

§ 6 VALG OG BESLUTNINGSDYGTIGHED

1. Alle valg sker ved simpel stemmeflerhed.

2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af 
fremmødte.

3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til ste
de. Til vedtagelse af beslutninger kræves, at et flertal af 
de tilstedeværende medlemmer stemmer for.

§ 7 TEGNINGSRET

1. Foreningen tegnes af bestyrelsens formand, næstformand eller 
kasserer.

2. Ved erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejen
dom tegnes foreningen dog af bestyrelsens formand eller næst
formand i forening med 2 andre bestyrelsesmedlemmer.

§ 8 REGNSKAB

Foreningens regnskabsår går fra 1/9-31/8.

§ 9 OPLØSNING

1. Foreningen kan opløses, dersom 2/3 af dens medlemmer stemmer 
herfor på en generalforsamling. Opnås der ikke 2/3 majoritet 
for opløsningen, kan en efterfølgende generalforsamling oplø
se foreningen ved aim. stemmeflerhed blandt de fremmødte.

2. Ved opløsning tilfalder foreningens midler Marselisborg Gymna
sium og administreres af rektor og lærerrådet i overensstem
melse med foreningens formål, jvf. § 1, stk. 2.

Vedtaget på generalforsamlingen den 12. oktober 1981.
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FERIER OG FRIDAGE

1982
den 21. juni 

oktober 
december

februar 
marts 
juni

til onsdag den 4. august 
oktober
januar 1983

februar
april

Sommerferie
Efterårsferi
Juleferie
1983
Vinterferie 
Påskeferie 
Sommerferie

: mandag 
e : mandag

: torsdag

: mandag
: mandag
: mandag

den 
den

den 
den 
den

18.
23.

14.
28.
20.

til 
til

til 
til

fredag den 22.
mandag den 3.

fredag den 18.
mandag den 4.

EKSAMINER OG

Eksaminer i

ÅRSPRØVER

1982 er af direktoratet for gymnasieskolerne og HF fast
sat således:
Skriftlig eksamen HF
Skriftlig studentereksamen
Mundtlig eksamen HF
Mundtlig studentereksamen •
Skolens skriftlige årsprøver vil finde sted

3.-21. maj
10.-13. maj
17. maj - 16.
24. maj - 16.
21.-26. maj

juni 
juni

ARSAFSLUTNINGEN

finder sted fredag den 18. juni kl. 10-00 i Marselisborghallen.
Forældre og andre, der er interesseret i skolens arbejde, indbydes 
hermed til at komme til stede.

DET NYE SKOLEAR 

begynder torsdag den 5. august: 
kl. 9.00 møder 3g, 2g og 2. HF 
kl. 10.00 møder Ig og l.HF

Århus, april 1982 Jens Aggebo
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VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG GYMNASIUMS FORÆLDREFORENING

§ 1 NAVN, FORMAL OG HJEMSTED

1. Foreningens navn er: "MARSELISBORG GYMNASIUMS FORÆLDREFORE
NING" .
Dens hjemsted er Marselisborg Gymnasium.

2. Foreningens formål er:
a. ved foredrag og lignende arrangementer at belyse skole

spørgsmål i almindelighed og Marselisborg Gymnasiums for
hold i særdeleshed, samt at fremme kontakten mellem ele
ver, forældre og lærere.

b. at yde skolen støtte til udsmykning, elevforeningsarbej
de, studielegater, opmuntringspraanier og andre formål, 
hvor støtte fra anden side er utilstrækkelig eller ikke 
forefindes.

§ 2 MEDLEMMER

1. Som medlemmer kan optages enhver, som har eller har haft et 
barn i Marselisborg Gymnasium.

2. Ethvert medlem, der har et barn i Marselisborg Gymnasium, har 
stemmeret i foreningen og kan vælges til dennes tillidsposter.

§ 3 KONTINGENT

Til foreningens almindelige virksomhed erlægges af medlemmer
ne et årskontingent, hvis størrelse for det kommende år fast
sættes af bestyrelsen.

§ 4 GENERALFORSAMLING

1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

2. Generalforsamlingen afholdes ordinært inden for perioden 
1/9-31/10.

3. Indkaldelse sker ved skriftlig meddelelse med mindst 2 ugers 
varsel.

4. Bestyrelsen eller mindst 20 af foreningens medlemmer kan ind
kalde til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel.

5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde 
mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning.


