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Århus amtsråds undervisnings- og kulturudvalg, 
formand: Inger Mikkelsen, Galten.
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amtsrådsmedlem Frede Bakkær, fru Bodil Bak Gardner, lektor 
Hans Schiøtt, rektor Birthe Balleby, adjunkt Ebbe Larsen, 
adjunkt Hans Mikael Holt, sekretær Ritva Røgilds, elev Mikael
Johnsen og elev Karin Schoubo Nielsen.
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ÅRSSKRIFT-KRONIKKEN
Blandt lærerne foregår der løbende en debat om pædagogiske og skolepolitiske 
forhold. Årsskriftkronikken udspringer af denne debat; redaktionen har bedt 
Niels Bandholm formulere nogle synspunkter.

Om programmering af mennesker og maskiner.

Bilen, bulldozeren, vaskemaskinen, telefonen, TV og p-pillep har 
hver ændret vor livsform mere end de største politiske og filo
sofiske værker. Nu lever vi materielt set bedre end fortidens 
herremænd. Maskinerne arbejder for os. I vort moderne samfund 
råder hvert menneske i gennemsnit over 250 menneskers fysiske 
arbejdsevne. - Men selvmordsprocenten og antallet af psykisk 
syge i samfundet er stadigt stigende.

Mikroprocessoren, datamaskinen i en nøddeskal, er i øjeblikket 
i færd med at ændre vort samfund mere end alle tidligere teknolo
giske nyskabelser. Den er et produkt af titusinder af eksperters 
arbejde i et højt udviklet teknologisk samfund. Den er uhyre kom
plex, men endnu simpel i sammenligning med et hvedekorn. Den er 
skabt til at opfylde et moderne samfunds behov for informations
behandling. Et menneske, der har lært at bruge en computer, har 
med den forøget sin informationsbehandlende evne med 1 million, 
ja, med tusind milliarder gange. Det får en informationsbehand
lende kapacitet, der svarer til hele menneskeheden. - Vil vores 
psyke kunne klare at leve i et samfund, hvor det bliver alminde
ligt?
Med det obligatoriske 30-timers' kursus i EDB, der nu indføres i 
gymnasieundervisningen, skal eleverne lære at bruge computere. 
De skal lære lidt om programmering, om computerens samfundsfor
vandlende kapacitet, og langsomt vil de opdage og opleve dens per
son lighed s forvand lende muligheder.

Mennesket er selv et informationsbehandlende system, der er skabt 
gennem milliarder af års udvikling på jorden. Fra den enkelte cel
les kemi til hjernens komplicerede opbygning rummer mennesket er
faringer, det vil sige reaktionsmønstre eller programmer, der er 
erhvervet op gennem evolutionen. Og alle disse fungerer i os nu. 
Lad os kalde dem vores medfødte biologiske adfærdsprogrammer.
De ældste dele af hjernen regulerer vores basale behov for føde, 
forplantning og selvopholdelse. Senere, det vil sige for ca. 
250.000.000 år siden, udvikles krybdyrhjernen, som findes dybt i/ 
de basale dele af vor hjerne. Den spiller en vigtig rolle ved ag
gressiv adfærd, territorialkrav og opretholdelse af sociale hie
rarkier. Det er noget af den adfærd, vi finder hos bureaukrater 
og hårdtslående politikere.
Senere, det vil sige for ca. 165.000.000 år siden, udvikles patte
dyrhjernen som en overbygning på krybdyrhjernen. Herfra styres fø
lelser og stemninger. Bl.a. yngelpleje, omsorg og erindring hører 
hjemme her.
Den sidste overbygning på hjernen er neocortex, som er ca. 
50.000.000 år gammel, og hos mennesket er det den største del af 
hjernen. Den rummer evnen til at kunne forestille sig fremtidige
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begivenheder, men også de symbolske forestillinger, der er forud
sætningen for sprog og logisk tankegang. Den s'idste del af hjernsn
kan programmeres, det vil sige tilføres erfaringer ved hjælp af
sproget. Den er forudsætningen for, 
et socialt og kulturelt væsen.
Da naturmennesket udviklede sig 
til et kulturmenneske, blev dets 
aggressivitet tæmmet af kulturel
le institutioner, kirke og stat. 
Biologiske adfærdsformer, der før 
var hensigtsmæssige, blev supple
ret af kulturelle vaner, traditi
oner og normer. Lad os kalde dem 
for de kulturelle programmer. De 
overføres gennem opdragelsen og 
sproget.
Men med naturvidenskabens og tek
nikkens fremgang efter renæssan
cen begyndte mennesket at opleve 
en udvidet verden, der ikke kunne 
dækkes af det talte sprog. Ab
strakte sprog som matematik var 
nødvendige. Nu måtte mennesket 
uddannes til at forstå verden, og 
viden overført gennem undervis
ning blev en nødvendighed for det 
moderne menneskes udvikling. Der
for er uddannelse så højt priori
teret i et moderne teknologisk 
samfund. Det ville simpelthen ik
ke kunne fungere, hvis mennesket 
ikke blev programmeret til at rea
gere på den rigtige måde. Men kun 
en lille del af denne programme
ring foregår i skolernes undervis

at mennesket kan fungere som

Illustrationen viser, hvordan neo- 
cortex styrer pattedyrshjernen, som 
atter styrer krybdyrshjernen. Sådan 
er det ideelt set, men ofte er eet
dyret i mennesket, der tager macten.

ning.
Den nuværende undervisning afspejler de krav, man indtil nu har 
stillet til mennesker i et moderne samfund. De uddannes til et 
livslangt fast arbejde, som giver dem deres identitet.
Eleverne sluses om morgenen ind på samlebåndet i portioner på 2i 
- 28. De udsættes for 45 minutters programmering 6 gange på en 
skoledag af højt uddannede specialister. Programmeringen er vari
eret og helt menneskelig. Læreren smiler og pjatter undertiden, 
hun har nemlig erfaret, at eleverne programmeres bedre i en afslap
pet atmosfære, så dyret i mennesket ikke er på vagt. Læreren be
nytter den kostbare tid til den standardiserede fællesprogramme
ring og til individuel testning. Hensigten er klar, læreren prø
ver at få flest mulige til at klare sig bedst muligt til den af
sluttende fællestestning - studentereksamen. Testresultaterne om
sættes til et tal pr. fag, og er gennemsnittet højt nok, giver let 
adgang til fremtidige job og uddannelser. Ellers må man søge hei 
til steder med lavere kvalifikationskrav.
Med datamaskinen kan programmeringen af mennesker gøres endnu me
re effektiv. Datamaskinen må opfattes som et medium, der ligeson 
bogen udvider lærerens muligheder for at undervise. Men mens bo
gen er passiv og ofte kræver en lærer til at fortolke teksten, så 
er datamaskinen et aktivt medium. Den viden, der er gemt på et gedt 
undervisningsprogram, kan reagere hensigtsmæssigt på individuellle 
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elevforskelle inden for afgrænsede fagområder. Datamaskinen kan 
ofte tilpasse sin undervisning bedre til den enkelte elevtype,’end 
en lærer kan.

Om ca. lo år vil jeg tro, at disse undervisningsprogramtyper 
(kaldet "ekspertsystemer") vil være så billige, at de vil blive 
benyttet på de computere, der da vil være på skolerne eller i 
hjemmene. Hver elev kan få sin privatlærer. Faktisk vil disse sy- | 
stemer direkte kunne regne de opgaver, der f.eks. stilles til stu
dentereksamen i skriftlig matematik eller fysik.
Men datamaskinen vil også være bedre til at give karakterer, idet 
de vil kunne give en mere omfattende og præcis beskrivelse af e- 
levernes kvalifikationer. Skal indlæringsprogrammet nemlig være 
effektivt, må elevens faglige niveau, temperament m.m. evalueres 
og registreres af maskinen. Denne registrering kan så, hvis den 
gemmes, benyttes af erhvervslivet til at udvælge de bedst egnede.

Datamaskinen vil gøre den målrettede indlæring mere effektiv. Det
te gælder især ved indterpning af basale færdigheder, som ikke 
kræver megen fantasi. Denne type undervisning er netop igen ble
vet mere udbredt i de senere år, hvor konkurrencen om arbejdsplad- | 
serne er blevet stadigt hårdere.
Men her viser et paradoks sig: Samtidig med at eleverne i stigende 
grad trænes i at benytte automattænkning, så automatiseres stadigt 
større dele af samfundet. Uddannelsessystemet burde i stedet oppri
oritere de fantasifulde og kreative sider af undervisningen. Det er 
det, der bliver brug for i fremtidens samfund. Den udvikling, der 
startede i udannelsessystemet i 60'erne, men gik i stå efter olie
krisen midt i 70'erne, må i gang igen. Den østrigsk-franske social
filosof André Gorz regner med en arbejdsløshed i den vestlige ver
den på 30-40% år 2000 på grund af automatisering og anvendelse af 
industrirobotter. Hvis der ikke sker en radikal nedsættelse af ar- | 
bejdstiden, bliver der næsten ingen arbejdspladser til de unge, 
der ensidigt er uddannet til automattænkning, men der bliver stor 
efterspørgsel på kreative unge med godt kendskab til den nye tek
nologi.

Ikke blot er en uddannelse med ren automattænkning uhensigtsmæs
sig for de få unge, der får arbejde, men den er også forkert for 
det store flertal, der bliver arbejdsløse. Dette burde der tages 
højde for; for mennesker, der udelukkende er opdraget til arbejde, 
bliver rastløse, når de får for megen fritid, - de vil underhol
des eller bedøves med TV, computerspil eller andet.

En ideel uddannelse, der opprioriterer de kreative og selvforval
tende sider af undervisningen, vil også være velegnet, når det 
gælder uddannelse til fritid. Her vil de praktiske, musiske og 
kropslige fag fint kunne supplere de kreative sider af undervis
ningen. Den følelsesmæssige side af personligheden er frygtelig 
forsømt i vores undervisningssystem og vil blive det i endnu høj
ere grad, hvis computerne kommer ind i undervisningen uden at 
undervisningsmålene ændres.

Ubevidste følelsesmæssige programmer for aggressivitet og seksu
alitet fra de basale dele af hjernen styrer vores adfærd og sam
fundsudviklingen i højere grad, end vi normalt er os bevidst.
Se hvilke nyheder der præger aviserne og medierne! Hvilke følel
ser taler filmene og computerspillene oftest til? Verdensudgif
terne til militær er lige så store som udgifterne til uddannelse!
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Hvis vi ikke bliver mere bevidstgjorte om disse ubevidste følel
ser og får skabt en bedre kontakt med dem, vil vold, selvmord oc 
forvirring i endnu højere grad præge fremtidens samfund. Mange 
højskoler er da også begyndt at tilbyde kurser i kropsbevidsthed, 
drømmetydning, dybdepsykologi, for at mennesker igen kan lære de
res egen fraspaltede natur at kende.
Datamaskinen bør ikke bruges til at slavebinde eleverne til en per
spektivløs undervisning; den bør kun indgå i uddannelsen, hvis kre
ativitet og selvforståelse er det grundliggende. Dette vil sætte 
mennesket 1 stand til at bruge computerens enorme informationsbe
handlende kapacitet med selvstændighed og fantasi.

Niels Bandholri



Da vi vendte tilbage efter påskeferien, modtog vi på Risskov 
Amtsgymnasium den triste meddelelse, at Felix Hagens var afgået 
ved døden d. 22. april efter længere tids sygdom.

Efter embedseksamen i- tysk i sommeren 1971 fik Felix Hagens 
ansættelse dels på Århus Universitet og dels på Århus Seminarium. 
Året efter blev han ansat på Risskov Amtsgymnasium som adjunkt 
i tysk.

Som lærer virkede Felix Hagens overordentlig inspirerende, og 
utallige elever har nydt godt af den ildhu og interesse, hvormed 
han formidlede sin store indsigt i faget, og sin altid levende 
interesse for tilværelsen. Med sit dybt følsomme sind og sin al
drig svigtende forståelse for de problemer, der er ungdommens, 
vandt han elevernes tillid, og eleverne gik aldrig forgæves til 
ham, når de ønskede råd og vejledning, eller følte trang til en 
samtale om livets store spørgsmål.

I den korte årrække, jeg har kendt Felix Hagens, oplevede jeg 
ham som et yderst kreativt menneske, hvis store interesse kan 
karakteriseres med det omfattende begreb: kultur. Felix krævede 
kvalitet på ethvert plan, men var til gengæld ikke bange for ny
tænkning og eksperimenteren, og det er ganske karakteristisk for 
ham, at han opfattede sin rolle på skolen som kulturformidler. 
Utallige er de gange, hvor han som medlem af skolens fællestime
udvalg har fået eksperimenterende grupper til skolen, og han for
søgte til enhver tid at åbne elevernes øjne for, at også andet 
end det gammelkendte kunne bruges.

I forsommeren 1982 blev Felix Hagens syg, og denne sygdom 
tvang ham til året efter at søge sin afsked. Felix' sidste år 
var brydsomme, og hans altfor tidlige død kom næppe som nogen 
overraskelse for dem, der kendte ham.

Vi har mistet Felix Hagens, og vi vil savne ham meget.
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SKOLENS PERSONALE 1983-84

Lis Klestrup Ander
sen, (LA), adjunkt, 
musik, historie, 
Slåenbakken 17, 
852o Lystrup. 
tlf. 22 27 97

Ole Peter Andersen
(OA) adjunkt, 
idræt, biologi, 
Holmetoften 43, 
827o Højbjerg.
tlf. 27 19 61

Peer Kjær Andersen, 
(KA), adjunkt, 
musik, fransk, 
Elstedvænqet 27, 
852o Lystrup. 
tlf. 22 24 33

Birthe Balleby 
(BB) rektor, 
historie, 
religion, 
Tingstedet 92, 
822o Brabrand, 
tlf. 26 28 84

Henrik Ballund, (HB) 
lektor, kemi, fysik, 
Agerbæksvej 8 K, 
824o Risskov, 
tlf. 17 6o o7

Niels H.Bandholm
(NB) adjunkt, 
fysik, kemi, 
Bakkegaardsvej 
824o Risskov, 
tlf. 21 45 o2

26?

Knud Børge 
Bendtsen (B) lektor, 
engelsk, dansk, 
Enemærket 62, 
824o Risskov, 
tlf. 21 4o o3

Steen Erik Ben :zen 
(SB) adjunkt, 
matematik, fys.k, 
Tinbækparken 3o, 
Skovby, 8464 G ilten, 
tlf. 94 42 4o
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Lisbeth Birde (LB^ 
adjunkt,spansk, 
Fuglebakkevej 74 st. 
8210 Århus V. 
tlf. lo 37 89

Erik Brandtoft (EB) 
adjunkt, 
geografi, idræt, 
Skåde Højgårdsvej 3o, 
827o Højbjerg, 
tlf. 27 2o 97

Poul Breum (PB) 
lektor, biologi, 
Thorsagervej 27, 
Falkærgårde, 
8544 Mørke, 
tlf. 37 73 o3

Ole Jensen Bønne- 
rup, (OB),adjunkt, 
engelsk, fransk 
Fuglebakkevej 92 st, 
8210 Århus V. 
tlf. lo 24 84

Leif Christensen 
(Ch), lektor, 
geografi, 
Klokkerfaldet 88, 
8210 Århus V. 
tlf. 15 83 4o

Finn Christiansen, 
(C), lektor, mate
matik, fysik, kemi, 
Kanehaven 77, 
824o Risskov, 
tlf. 21 12 33

Jens Damm (Da) 
lektor, historie, 
engelsk, 
Kaløvej 53, 
8541 Skødstrup, 
tlf. 99 96 o2

Peter Dau (PD) 
lektor, engelsk, 
oldtidskundskab, 
Aage Bergsvej 17, 
824o Risskov, 
tlf. 17 45 71
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Leif Dierks, (LD) 
lektor 
historie, idræt, 
Fuglebakkevej 5, 
8210 Århus V. 
tlf. 15 83 23 

Svend Birke Espe
gård, (E) adjunkt, 
dansk, russisk, 
Lyngsvinget 31, 
Tiist, 
838^ Mundelstr _ip. 
tlf. 24 20 58

Bjarne Frederiksen, 
(BF) adjunkt, sam
fundsfag, historie, 
Enebærvej 9, 
8240 Risskov 
tlf. 17 43 88

Pia Bodil Hansen, 
(PH) adjunkt, 
dansk, idræt, 
J.Skjoldborgsvej 12, 
8230 Åbyhøj 
tlf. 25 73 68

Anni Haugaard, (AH) 
adjunkt, 
tysk, fransk 
Kildehøjen 100, 
8240 Risskov 
tlf. 21 51 61

Søren Hede, (>H) 
adj unkt, form ling 
Skovvejen 7, 
8000 Århus C. 
tlf. 19 93 80

Karin Holmboe, (Ho) 
lektor, tysk, latin, 
oldtidskundskab, 
Rouloen 15, 
8250 Egå. 
tlf. 22 07 35

Hans Mikael I-olt, 
(Ht) lektor, 
religion, historie, 
oldtidskundsl ab, 
Espedalen 15 
8240 Risskov 
tlf. 21 48 18
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Leif Block Jakobsen, 
(LJ) adjunkt, 
biologi, geografi, 
Kantorparken 4 st.tv. 
8240 Risskov 
tlf. 21 55 75

Kirsten Holmgaard 
Jakobsen, (HJ) 
adjunkt, matematik 
Marselis Boulevard 
8000 Århus C. 
tlf. 12 92 52

Knud Peter Jensen, 
(PJ) adjunkt, 
musik, fransk, 
Tulstrupvej 91, 
8680 Ry. 
tlf. 89 26 21

Bente Friis
(FJ) lektor, 
oldtidskundskab, 
latin, græsk, 
Fortebakken 38, 
8240 Risskov, 
tlf. 17 51 10

Inge H. Kaufmann, 
(IK) adjunkt, 
fysik, kemi, 
Vestervang 36 , 
8000 Århus C. 
tlf. 12 56 38

Henna Elsebeth Kjær, 
(Kj) adjunkt, 
dansk, musik, 
Viborgvej 124, 
8210 Århus V. 
tlf. 15 73 81

Hanne Krarup, 
(HK) adjunkt, 
dansk, religion, 
Rislundsvej 16, 
8240 Risskov 
tlf. 17 91 31

Peter Kragsig 
Kristensen, (PK) 
adjunkt, samfundsfag 
idræt
Stålhøjen 9, 
8240 Risskov.
tlf. 21 19 56
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Henning Fisker 
Langkjer, (FL) 
adjunkt, fysik, 
matematik, 
Korshøjen 114, 
8240 Risskov, 
tlf. 21 28 48

Ebbe Larsen, (E^) 
adjunkt, geografi, 
samfundsfag, 
Damtoften 1, 
Stilling, 
8660 Skanderborg, 
tlf. 57 22 48

Niels Holm Larsen, 
(HL) adjunkt, 
matematik, 
Porsbakken 4, 
8520 Lystrup 
tlf. 22 42 62

Louise Wichmanr 
Matthiessen, (IM) 
adjunkt, idræt, 
Enøvænget 44, 
8381 Mundelstrip.

Arne A. Mikkelsen, 
(Mi) lektor, fysik, 
Æbleparken 16, 
Søften, 
8382 Hinnerup, 
tlf. 98 57 52

Knud F. Mikkelsen, 
(KM) adjunkt, 
historie, religion, 
Dalsagervej 8, 
8250 Egå. 
tlf. 22 42 68

Birgit Mogensen, 
(Mo) lektor, 
fransk, spansk, 
Højrisvej 5, 
8240 Risskov, 
tlf. 17 64 33

Dorete Nielser 
adjunkt, biole< 
Gersdorffslunc : 
8300 Odder, 
tlf. 55 64 86

(DN) 
gir 
svej 5,
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Lea Nielsen, (Ni) 
adjunkt, fysik, 
matematik, 
Hyldehaven 45, 
8520 Lystrup, 
tlf. 22 44 63

Ole Wang Nielsen, 
(WN) lektor, 
matematik, 
Tranevej 25, 
8240 Risskov, 
tlf. 17 78 01

Lars Nilsson, (LN) 
lektor, dansk, 
Hørhavevej 53, 
8270 Højbjerg.
tlf. 27 23 21

Gerhard Offenberg, 
(GO) lektor., 
matematik, fysik, 
Bymosevej 41, 
8210 Århus V. 
tlf. 15 23 98

Aksel Pedersen, (AP) 
adjunkt, samfunds
fag, historie, 
Tammerisvej 41, 
8240 Risskov.
tlf. 17 32 82

Erik Sejer Pedersen, 
(SP) lektor, 
engelsk, fransk, 
Flakvej 30, 
8240 Risskov, 
tlf. 17 90 97

Inge Wendell 
Pedersen, (We) 
lektor, matematik 
Klintevej 35 D, 
8240 Risskov, 
tlf. 17 62 65

Jens Chr. Plougheld, 
(JP) adj unkt, 
dansk, engelsk, 
Godhavnsvej 1, 
8200 Århus N. 
tlf. 16 54 82
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Kirsten Poulsen, 
adjunkt, idræt, 
Krusåvej 3, 
8240 Risskov, 
tlf. 17 64 08

Kurt Funch Pouls 
(Po) lektor,
kemi, fysik, 
Agerbæksvej 8 1 
8240 Risskov, 
tlf. 17 50 57

sen

Linda Poulsen, (LP) 
lektor, matematik, 
Dalsagervej 24, 
8250 Egå. 
tlf. 22 41 10

Forpagtervejen 8, 
8410 Rønde, 
tlf. 37 26 42

Anne Grethe Rac 
(AR) adjunkt, 
biologi,

borg

Jette Schjørring, 
(JS) lektor, 
fransk, religion, 
Enemærket 26, 
8240 Risskov, 
tlf. 21 48 44

Erik Rahbek Schmidt, 
(RS) lektor, 
dansk, russisk 
Skanderborgvej 42, 
8000 Århus C. 
tlf. 11 50 13

Astrid Sloth, (AS) 
adjunkt, engelsk, 
idræt,
B1åmunkeve j 22, 
8240 Risskov, 
tlf. 17 88 39

K. Steffensen, 
lektor, dansk,
oldtidskundskab, 
Rønnevej 10, 
8240 Risskov, 
tlf. 17 59 17

(St)
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Hanne Søderberg, 
adjunkt, dansk, 
idræt,
Rundhøj Alle 106 
8270 Højbjerg, 
tlf. 11 43 12

Preben Torntoft, 
(PT) lektor, 
historie, engelsk, 
Blåmunkevej 22, 
8240 Risskov, 
tlf. 17 88 39

Bente Virring, (BV) 
adjunkt, fransk, 
tysk, 
Elmevej 17, 
8240 Risskov, 
tlf. 17 56 42

Dierk Wiencke, (DW) 
lektor, tysk, 
engelsk, 
Agerbæksvej 8 , 
8240 Risskov, 
tlf. 17 63 74

Inge Pugh Windeballe 
(Wb) lektor, 
engelsk, latin, 
Skolevej 4 B, 
8250 Egå. 
tlf. 22 32 94

Elisabeth Eriksen, 
(EE) sekretær, 
Fuglesangsalle 2, 
8210 Århus V. 
tlf. 15 41 00

Vera Rosenlund, 
(VR) sekretær, 
"Overgaard" 
Højballevej 11, 
Hørret, 
8320 Mårslet. 
tlf. 29 22 16
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Ritva Røgilds (RR) 
sekretær, 
Blishønevej 8, 
8541 Skødstrup, 
tlf. 99 24 12

Bøje Rosenkvist 
Jensen, pedel
medhjælper, 
Filsøvej 8, 
824o Risskov.

Inger Sørensen (IS) 
butiksbestyrer, 
Filosofgangen 5, 
824o Risskov.
tlf. 21 42 72

Leon Sørensen (L5) 
pedel, 
Filosofgangen 5, 
824o Risskov, 
tlf. 21 42 72

Lærerkandidater 1983-84

Under tilsyn af lektor Knud Børge Bendtsen:

Cand.scient. Theo Berkhoudt i fysik og kemi (Henrik Ballund, 
Inge Kaufmann, Kurt Funch Poulsen). Cand.phil. Kirsten Madsen 
i spansk (Lisbeth Birde, Birgit Mogensen). Cand.scient. Bor- 
bala Gesser i biologi og kemi (Ole Peter Andersen, Henrik Bal
lund, Niels Bandholm, Poul Breum). Cand.scient. Kjeld Borup 
Nørgård i dansk'(Pia Hansen, Jens Chr. Plougheld).

Under tilsyn af lektor Poul Breum:
Cand.scient. Dorte Tranberg Jensen i matematik (Kirsten Holm- 
gaard Jakobsen, Lea Nielsen, Gerhard Offenberg, Inge Wendell 
Pedersen). Cand.mag. Pia Rosenkvist Møller i historie (Lis 
Klestrup Andersen, Jens Damm, Bjarne Frederiksen, Preben Torn
toft) . Cand.mag. Anders Roed i samfundsfag (Bjarne Frederiksen, 
Ebbe Larsen, Aksel Pedersen).
Under tilsyn af lektor K. Steffensen:

Cand.mag. Peter Erland Fabricius Sperlig i dansk og geografi 
(Leif Christensen, Svend Birke Espegård, Hanne Krarup, Erik 
Rahbek Schmidt). Mag.art. Hreinn Gudlaugsson i dansk (Lars 
Nilsson, Jens Chr. Plougheld, Erik Rahbek Schmidt). Cand. 
scient. Villy Søgaard i geografi og musik (Erik Brandtoft, 
Leif Christensen, Peter Jensen, Henna Kjær, Ebbe Larsen).
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SKOLENS ELEVER 1983-84
Skolen havde den 1. september 1983 647 elever samt 118 på gymnasialt supplerings-- 
kursus (græsk, fysik, kemi og matematik).
Den 1. april 1984 var elevtallet 620 samt 49 på gymnasialt suppleringskursus, 
fordelt på følgende måde: l.g: 210, 2.g: 216 og 3.g: 194 elever.

3. gymnasieklasse

Sproglig linie

* 3a
Klasselærer: Lars Nilsson 
Studievejleder: Kirsten H. Jacobsen 
Alstrup, Helle Anette 
Bergmann, Charlotte 
Bertelsen, Lars 
Brandt-Christensen, Bettina 
Christensen, Bente Margrethe 
Hagerup, Charlotte 
Hansen, Charlotte Blom 
Hesselholt, Mai 
Høier, Anne 
Jensen, Anders Rodin 
Jeppesen, Kirsten A. 
Laursen, Lisbeth Østerby 
Madsen, Birgitte 
Madsen, Pia Toustrup 
Nielsen, Anne Kirstine Lund 
Nielsen, Birgitte Odgaard 
Nielsen, Mette Krogh 
Rasmussen, Susanne Birk 
Siune, Sara 
Svendsen, Gitte Krongaard 
Sørensen, Anne Mette 
Underbjerg, Gitte

* 3b
Klasselærer: Pia Hansen 
Studievejleder: Jette Schjørring
Aidt, Pernille 
Birk, Charlotte 
Fischer, Kristian Peter 
Gedde, Michael 
Hammerslag, Pia Elisabeth 
Hammann, Kirsten 
Johansen, Trine Thyge 
Kilpatrick, Claus Btendan 
Lippert, Marianne Laila 
Maunsbach, Helena 
Møller, Ole 
Nielsen, Anne Ørsted 
Ormstrup, Eva 
Pedersen, Birgitte Schultz 
Pedersen, Jan Morre 
Pedersen, Susanne Schmidt

Rasmussen, Dorte Merete 
Rasmussen, Lise Steen 
Sheikh, Simon Iqbal 
Stellfeld, Rikke 
Thomsen, Ann Guldbæk

*3c
Klasselærer: Svend B. Espegård 
Studievejleder: Akse] Pedersen
Adserballe, Karen Margrethe 
Brøcker, Lene 
Christensen, Lorenz Asger 
Dørge, Malene Ingeborg 
Erichsen, Dorthe Rifbjerg 
Eriksen, Jacob 
Hansen, Anette Chemnitz 
Hede, Mikkel 
Heftye, Lotte Sandø 
Jacobsen, Susanne 
Jensen, Anne Koldby 
Jensen, Henrik Tvermoes 
Jensen, Marianne 
Kejser, Annemarie 
Larsen, Helle 
Nielsen, Steffen Møller 
Nolah, Helen 
Nordentoft, Ane Cecilie 
Petersen, Bettina Elgaard 
Rønsholdt, Jørgen 
Snitker, Lonni Visbye 
Stensgaard, Iben 
Toft, Vibeke Nymann 

Matematisk linie

*3x
Klasselærer: Leif Dierks 
Studievejleder: Kirsten H. Jakobsen 
Adamsen, John Holger 
Ansø, Bo 
Christensen, Per 
Demeny, Niels Stephen 
Drescher, Lise 
Hartz, Ebbe Hvidegaard 
Jensen, Flemming Wodstrup 
Jensen, Ole Bent 
Jensen, Vibeke 
Kristensen, Lisbeth Isak 
Larsen, Stig Borg
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Mortensen, Eva Susanne 
Møller, Pernille Wissendorf 
Nielsen, Susie Tønnow 
Nilsson, Thomas 
Pedersen, Poul Henning 
Sørensen, Charlotte Gye 
Tengstedt, Claus 
Thiessen, Morten 
Vestergaard, Lotte 
Østerby, Jens 
3 y 
Klasselærer: Peer Kjær Andersen 
Studievejleder: Jette Schjørring 
Bjerkø, Kåre 
Breum, Liana Bang 
Frøberg, Torben 
Gert, Søren 
Hansen, Anita Bøtteher 
Hansen, Axel Jegvan 
Jespersen, Nina 
Kiær, Peter Bo Bairholm 
Kjærgaard, Annette 
Kjøller, Rolf 
Krogh, Henrik Kaarup 
Madsen, Brian Grosen 
Madsen, Peter Toft 
Møller-Nielsen, Henrik Michael 
Nielsen, Claus Perch 
Pedersen, Lars Egede Raunsgaard 
Pedersen, Peder Maribo 
Petersen, Birgitte Østergaard 
Renouard, Helle E. de 
Sørensen, Nina 
Vilhelmsen, Lotte Elmann 
Vinther, Marianne 
Wiencke, Anne Katrine 

3z
Klasselærer: Jette Schjørring 
Studievejleder: Preben Torntoft
Andersen, Helle 
Birn, Henrik 
Böttcher, Morten 
Christiansen, Trine 
Eriksen, Mette Sloth 
Gori, Steen Rødding 
Gravesen, Niels 
Gregersen, Søren 
Halvorsen, Bettina 
Hansen, Vibeke 
Kjær, Berit Nygaard 
Labohn, Knud 
Pedersen, Berit 
Petersen, Tina Løvbom 
Rasmussen, Boy Max 
Rasmussen, Mette Skovsgaard 
Schmidt-Petersen, Birgitte 
Sindberg, Joan

Sørensen, Birgitte Anker 
Voldstedlund, Peter 
Øksnebjerg, Frank Hartvig

Klasselærer: K. Steffensen 
Studievejleder: Inge Kaufmann
Bacher, Dorte-Lene 
Bitsch, Bjarne 
Blaabjerg, Mogens 
Bolding-Jensen, Henrik 
Christensen, Helle Søndergaard 
Dirac, Holger 
Eggers, Gert-Olav 
Falkenberg, Ulla 
Hansen, Kirsten 
Jakobsen, Karen 
Jakobsen, Torben 
Kousholt, Ingé-Lise 
Kyneb, Kristian 
Lanstorp, Susanne Hostrup 
Møller, Andres Tue 
Nemec, Søren 
Nielsen, Anne-Mette 
Petersen, Anette 
Schrøder, Tine Birgitte 
Sørensen, Gitte Hvid 
Vedel-Nielsen, Jane

* 3v
Klasselærer: Aksel Pedersen 
Studievejleder: Aksel Pedersen
Agerbæk, Mikkel 
Andersen, Anette 
Axelsen, Ole 
Bisgaard-Jespersen, Louise 
Bøje, Jesper 
Enghave, Susanne Rauff 
Eriksen, Susanne 
Falbe-Hansen, Lars 
Hansen, Bibi Pia 
Hansen, Peter Brogaard 
Jensen, Liselotte Lindhart 
Jensen, Mette Vestergaard 
Juel, Frederik Monrad 
Kjeldsen, Helle Lydia 
Knudsen, Anne Sofie 
Lassen, Søren 
Laursen, Helle Susanne Bitsch 
Munck, Henrik 
Nielsen, Dorte Dalsgaard 
Pedersen, Susanne Vindum 
Schmidt, Peter Verner 
Zacho, Morten
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* 3w

Klasselærer: Henna Kjær 
Studievejleder: Inge Kaufmann
Bogner, Bjarne 
Borbye, Anders 
Ejersted, Charlotte Albjerg 
Els, Marianne Langballe 
Hansen, Kim Nørgaard 
Hedegaard, Sanni 
Hemp, Anne 
Iversen, Catrin 
Jepsen, Morten Rask 
Johansen, Jesper 
Kim, Won-Yong 
Mortensen, Tina Kallestrup 
Nordentoft, Bernhard 
Rousing, Gitte 
Schiøtt, Hanne Birgit 
Skov, Peter 
Sørensen, Dorthe Lykke 
Sørensen, Lene Valentin 
Sørensen, Line Borring 
Verner, Henriette 

2. gymnasieklasse

Sproglig linie

* 2a
Klasselærer: Finn Christiansen 
Studievejleder: Aksel Pedersen 
Adserballe, Lisbeth 
Arlien-Søborg, Line 
Axbom, Hanne-Mette Valentin 
Bech, Marianne 
Bendtsen, Malene 
Christensen, Helle Schleicher 
Christensen, Inge Lise 
Dahl, Susanne 
Dam, Helle 
Jensen, Joan Hvilsted 
Johnsen, Mikael 
Jørgensen, Malene 
Kampff, Jeanett 
Lucht, Marianne 
Lynning, Benedicte 
Madsen, Torsten Meldgaard 
Michelsen, Birgitte 
Olesen, Kirsten Bjerregaard 
Ovesen, Jytte 
Pedersen, Lene Sejer 
Petersen, Lis Okkels 
Poulsen, Bende T. 
Poulsen, Helle 
Rasmussen, Annette 
Thomassen, Annika 
Vestergaard, Henrik

* 2b

Klasselærer: Hanne Krarup 
Studievejleder: Preben Torntoft
Andersen, Bettina Etlar 
Asmussen, Merete Wendelboe 
Bruhn, Jeannie Pia 
By, Annelise 
Clausen, Katja 
Henningsen, Peter Nikolaj 
Jensen, Camilla Fjord 
Jensen, Marianne Svendgaard 
Johannesen, Mette Hvid 
Jørgensen, Mette Thaudal 
Kobæk, Anette Vibeke 
Lillesø, Arendse 
Lund, Marianne 
Madsen, Janni Koop 
Nielsen, Anne Bak 
Nielsen, Annette 
Nielsen, Gro Salicath 
Nolan, Kristian Joseph 
Poulsen, Helle 
Provstgaard, Mette 
Rasmussen, Annette Helga 
Rasmussen, Gitte 
Rosenkjær, Signe 
Schiøtt, Helle 
Skjold, Søren Boy 
Storgaard, Charlotte

* 2c
Klasselærer: Bjarne Frederiksen 
Studievejleder: Jette Schjørring
Andersen, Julie 
Asaa, Lone 
Bahnsen, Lone 
Christiansen, Henriette T. 
Doctor, Thomas Hove 
Felding, Ole Ditlev 
Hammer, Ann Charlotte 
Hansen, Helle 
Hansen, Lene Schaarup 
Henriksen, Kis Holm 
Jacobsen, Anne Skov 
Jensen, Betina Korsgaard 
Jensen, Dorte Glud 
Mikkelsen, Bente 
Møller, Birgitte 
Olin, Gitte 
Ovesen, Henrik Glud 
Pedersen, Anne Marie 
Pedersen, Tine Bøge 
Rasmussen, Bente 
Rasmussen, Charlotte Vinde 
Röder, Toni Margarethe 
Schjoldager, Eva Gram 
Søby, Claus
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Taisbak, Pernille 
Thorkildsen, Lone Elkjær 
Zahle, Anne Kathrine

Matematisk linie

*2x
Klasselærer: Bente Virring 
Studievejleder: Kirsten H. Jacobsen
Andersen, Helle Braad 
Boeriis, Allan Jul 
Bredal, Peter 
Christensen, Martin 
Dalsgaard, Dorthe 
Frederiksen, Joachim Møller 
Habicht, Kirsten 
Hallum, Morten 
Hørsted, Caroline Bindslev 
Jensen, Carsten 
Meyer, Niels Willem 
Midtgaard, Hanne 
Olsson, Lise 
Ortmann, Carsten 
Pedersen, Hanne Wendell 
Pedersen, Henrik Nørskov 
Poulsen, Helle 
Poulsen, Marianne Krabbe 
Schmidt, Jeppe 
Stokvad, Lotte 
Sørensen, Anette Gjetrup 
Østerby, Jens

* 2y
Klasselærer: Mikael Holt
Studievejleder: Jette Schjørring
Andersen, Mette 
Buus, Marianne Hvidtfeldt 
Dall-Hansen, Bo 
Gregersen, Allan 
Hansen, Jens Ib 
Hansen, Lone 
Heilbuth, Marianne 
Holm, Alex Frank 
Højbjerg, Johannes Nielsen 
Jensen, Henrik E. Vestergaard 
Jensen, Tomas Haagen 
Jørgensen, Kim 
Jørgensen, Peter Viskum V. 
Kristensen, Berit 
Leth, Lene Birgitte 
Lund, Bettina Roed 
Madsen, Lise Kirketerp 
Mikkelsen, Lotte Schandorff 
Munk, Christian 
Pedersen, Marianne Baltzer 
Pedersen, Poul Sunn 
Petersen, Torben Lai S. 
Tolstrup, Marianne

* 2z
Klasselærer: Knud Mikkelsen 
Studievejleder: Kirsten H. Jakobsen 
Andersen, Eva Smedegaard 
Deutch, Susanna 
Dupont, Anette 
Ellekilde, Anders 
Fonseca, Niels Erik 
Hansen, Michael Ib 
Herskind, Peter Landry 
Holm, Jesper 
Jessen, Lars Aamann 
Kielgast, Sif 
Larsen, Finn 
Larsen, Jens 
Madsen, Ann Toustrup 
Madsen, Kreesten Meldgaard 
Mortensen, Kira Ting 
Paludan, Johanne 
Poulsen, Jens Kr. 
Rasmussen, Jette Lydia 
Schnell, Stephen 
Sturm, Gitte Westergård 
Støvring, Peter 
Svenningsen, Lone Bjergmark 
Søgaard, Hanne Bruun 
Sørensen, Jens Einar Virring 
Worm, Torben

* 2u
Klasselærer: Hanne Søderberg 
Studievejleder: Inge Kaufmann
Andersen, Mette Irene 
Bang, Morten Jørgen 
Blesner, Michael Brix 
Callesøe, Lise-Lotte 
Emmertsen, Niels Christian 
Hansen, Birgitte Lyhne 
Iversen, Anne Mette 
Jensen, Anette Susanne 
Juhl, Niels Peter Engkilde 
Knudsen, Bettina 
Møller, Helle 
Nielsen, Liselotte Veis 
Poulsen, Anne Louise 
Prynø, Thomas 
Saugbjerg, Bente 
Serup, Rikke Birk 
Tagesen, Henrik 
Thomsen, Lars 
Thorsen, Mette 
Wiik, Ayo Osborn

* 2v
Klasselærer: E. Sejer Pedersen 
Studievejleder: Preben Torntoft
Andersen, Lars Grau
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Bager, Marianne Skovgaard 
Brøgger, Henrik 
Bægaard, Thomas 
Enemark, Annette 
Falbe-Hansen, Mette 
Fuglsang, Erik 
Haulrik, Frans 
Iversen, Bo Brummerstedt 
Jensen, Jens Meier 
Knudsen, Susanne Rauth 
Kruse, Mogens 
Larsson, Dorthe 
Madsen, Morten 
Miranda, Inge Alice 
Møhl, Terkel 
Møllenberg, Anders 
Nielsen, Karin Schoubo 
Nielsen, Tina Grøn 
Parner, Helle Thorlund 
Rein, Thor Munch 
Renouard, Arne Johan de 
Søe, Søren 
Trudsø, Lone

Klasselærer: Knud Børge Bendtsen 
Studievejleder: Aksel Pedersen
Abildgaard-Sørensen, Annelie 
Abrahamsson, Jens 
Andersen, Charlotte 
Andersen, Helle Birgit 
Biohm, Peter 
Bock, Niels Hauge 
Bystrup, Bettina 
Christensen, Lasse 
Gardner, Julia 
Hansen, Tina Sejr 
Hermansen, Jens 
Hermansen, Peter 
Jacobsen, Lotte 
Jensen, Ole Bundgaard 
Kejser, Marianne 
Lindhardt, Jan 
Nielsen, Marianne Thordis S. 
Nielsen, Niels Erik Krarup 
Nielsen, Pia Holm 
Nielsen, Rikke 
Nielsen, Vibeke 
Riisgaard-Andersen,. Hanne 
Smedegaard, Jesper 

1. gymnasieklasse 

Sproglig linie

*la
Klasselærer: E. Rahbek Schmidt 
Studievejleder: Kirsten H. Jakobsen 
Andersen, Anne Marie Blegvad

Bjerkø, Trygve 
Christiansen, Dorthe Isager 
Elgaard, Birgitte 
Elmose, Dorthe
Enevoldsen, Liselotte Oxvig 
Eriksen, Britt 
Frederiksen, Marianne 
Hansen, Anne Sejer 
Haumann, Helle 
Hemp, Pia 
Hjerrild, Thomas
Høholt, Ulla Svenningsen 
Ingerslev, Lene 
Iversen, Jacob Tornøe 
Jensen, Charlotte Legind 
Jensen, Dorte Rand 
Jensen, Michael Gorm 
Jensen, Nina 
Jessen, Marianne
Melson, Anna Elena Paludan 
Nielsen, Klaus Dik 
Villesen, Gitte 
Warncke, Mette 
Zachariassen, Tine

* Ib
Klasselærer: Ole Bønnerup
Studievejleder: Aksel Pedersen

Andersen, Anne-Mette Brinch 
Bach, Susanne 
Bahnsen, Linda Melph 
Bargisen, Connie 
Borbye, Martin 
Bruun, Kristine 
Frasez, Marie T.
Fuglsang, Anette Rønow 
Groot, Ole de 
Hansen, Nancy Gadegaard 
Johansen, Thøger 
Kristensen, Anni 
Madsen, Charlotte Boendorf 
Mikkelsen, Dorthe 
Nielsen, Charlotte 
Nielsen, Lene
Pedersen, Annette Kradberg 
Pedersen, Janne Søndergaard 
Pedersen, Kirsten 
Petersen, Eva Okkels 
Poulsen, Inge Birgitte 
Povlsen, Anne Krestina 
Redder, Birgitte 
Sterndorff, Niels 
Vedel, Peter Minor

Klasselærer: Lis Klestrup Andersen 
Studievejleder: Preben Torntoft
Andersen, Mette
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Christensen, Connie 
Dam, Lotte 
Darre, Malene 
Elliot, Lone 
Hansen, Bo Grouleff 
Hansen, Jane Friis 
Jacobsen, Anne Mette Risgaard 
Jacobsen, Niels Ulrik 
Juhl, Henrik 
Klenke, Gitte 
Klint-Rasmussen, Dorthe Elisabeth 
Knudsen, Rikke Steen 
Kunz, Annette 
Larsen, Merete 
Maunsbach, Gunilla Hilda Charlotte 
Mæhlisen, Jette Kjærsgaard 
Nielsen, Bettina Høyrup 
Pedersen, Lone 
Sørensen, Anne Marie Nissen 
Thygesen, Steen Meller 
West-Nielsen, Iben 
Wanscher, Tore 
Aagaard, Hanne

Matematisk linie

Klasselærer: Kurt Funch Poulsen 
Studievejleder: Kirsten H. Jakobsen
Andreasen, Vibeke 
Bjerrum, Michael 
Brønnum, Niels 
Carlsen, Dorthe 
Frølund, Kent 
Hansen, Lone Rehoff 
Hansen, Marianne 
Istrup, Rikke 
Jensen, Diana 
Johansen, Mona 
Jørgensen, Karin Berg 
Knudsen, Britta 
Knudsen, Jesper 
Moldt, Nina Helene 
Maarup, Annette 
Nielsen, Henrik 
Nilsson, Merete 
Rand, Niels Henrik 
Rasmussen, Jens Christian 
Schartau, Søren Færch 
Sørensen, Morten Vilsbæk 
Wilms, Birgitte Sperling

Klasselærer: J. Chr. Plougheld 
Studievejleder: Jette Schjørring
Andersen, Poul Bondo 
Habicht, Andreas 
Hansen, Pernille Hvid 
Hansen, Peter Bonde

Hazell, Irene 
Hede, Anders 
Hjorth, Henrik 
Hvejsel, Peter 
Jensen, Lars 
Kristensen, Berit Skaarup 
Kristensen, Helle Thyregod 
Larsen-Ledet, Tine 
Madsen, Erik 
Mammen, Annette Bjerg 
Miranda, Charlotte Irene 
Molboe, Susanne Rasmussen 
Mortensen, Nicolaj Ting 
Nielsen, Lene Krarup 
Pedersen, Peter Taasti 
Pedersen, Thomas Rune 
Raae, Gitte 
Storgaard, Bo Spangsberg 
Tønnesen, Kirsten Hvid 
Wilms, Annette

*
Klasselærer: Steen Bentzen 
Studievejleder: Aksel Pedersen
Borges, Lone Agger 
Christensen, Uffe Helium 
Cramer, Charlotte 
Elligsøe, Jesper 
Ernst, Ib 
Friedrich, Andreas Karl 
Hansen, Anita Dahl 
Hansen, Ole Kamp 
Jensen, Claus Linnebjerg 
Jensen, Morten Kold 
Jørgensen, Peter Andreas M. 
Kristensen, Rosemarie Isak 
Larsen, Niels Allan 
Nystrøm, Ole 
Olesen, Jørgen 
Paludan, Marie 
Rasmussen, Lars .Tjærby 
Redlich, Nicolaj 
Smedegaard, Gitte 
Vinther, Lars Michael 
Vognsgaard, Jesper

* lu
Klasselærer: Peter Jensen 
Studievejleder: Inge Kaufmann 
Andersen, Birger Elgård 
Arnvig, Birgit 
Arve, Morten Høgh 
Bentzen, Hans Herluf Nørregaard 
Christensen, Charlotte 
Clausen, Anette 
Gravesen, Karen 
Hansen, Jesper 
Hoff, Poul 
Holm-Pedersen, Helene



24
Jensen, Lone Bøge 
Linton, Martin Henrik Johannes 
Mortensen, Mette
Nielsen, Christina Vestergaard 
Poulsen, Klaus Bendix 
Poulsen, Sidsel Skovgaard 
Sørensen, Birgitte Bjørn 
Sørensen, Pia Kleis 
Vad, Helle 
Vangsgaard, Steen

* Iv
Klasselærer: Birgit Mogensen 
Studievejleder: Inge Kaufmann
Andersen, Anette Houlberg 
Bahnson, Iben Goos 
Bang, Birgitte 
Dall-Hansen, Lene 
Damm, Rasmus
Fischer, Bodil Margrethe 
Hansen, Hanne Mark 
Havers-Christensen, Thomas 
Jensen, Michael Bo 
Jørgensen, Jette Asboe 
Laursen, Allan Plougmann 
Madsen, Torsten Lytken 
Nielsen, Nanna Dam 
Nørskov, Søren 
Pedersen, Marianne Bækager 
Pedersen, Niels Morre 
Poulsen, Jan Kenneth 
Rask, Anne-Mette 
Rauschenberg, Lotte 
Schiøtt, Jens Harald 
Seierup, Mikael Skydt 
Setnes, Gorm Einar 
Simonsen, Jes Kåre Krantz

* 1W
Klasselærer: Preben Torntoft 
Studievejleder: Preben Torntoft
Andersen, Rikke Vesterholm 
Bach, Klaus Mikael Kristensen 
Baalkilde, Gitte 
Christensen, Birthe Rytter 
Erland, Jesper 
Jacobsen, Preben Hagstrøm 
Jensen, Pia Annette Meier 
Jensen, Steen Schouborg 
Lauritsen, Jesper 
Lindhardt, Tine 
Madsen, Jacob 
Madsen, Jesper 
Martinsen, Anne-Malene 
Møller, Lone 
Nielsen, Betina 
Nielsen, Jesper Aagaard 
Odgaard, Liselotte 
Ohlsson, Hans-Erik 
Poulsen, Jørn 
Rasmussen, Michael 
Rosendorf, Flemming 
Starup, Gitte Buch 
Svartzengren, Michael 
Toftgaard, Lars 
Trap-Jensen, Kirsten 
Vork, Jette Lisbeth
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Eleverne i l.g pr. 1. april 1984 kom fra nedennævnte skoler og klasser:
Skoler matematikere sproglige

fra 9. fra 10. 8. fra 9. fra 10.
dr. pi. dr. _ pi. Pi- dr. pi. dr. pi.

Bakkegårdsskolen 1 1 1
Elise Smiths skole 1 1 1 1
Elsted skole 2 1 5
Finsensgades skole 1
Forældreskolen 1

Fårvang centralskole 1
Gjellerupskolen 1
Hasle skole 1
Hornslet skole 1 2 4
Hårup skole 1 2
Jellebakkeskolen 14 12 2 3
Katrinebjergskolen 2 1 2 1
Kolind centralskole 1
Lystrup skole 2 3 1 2 3 4
Møllevangskolen 1
Mørke skole 3 1
N. Zahles gymnasieskole 1
Nr. Åby skole 1
Ny Munkegades skole 1
Ranum skole 1
Risskov skole 13 8 2 2 16 3
Rønde skole 1 2 1
Skovvangskolen 3 3 2 1
Skt. Knuds skole 3 1
Skæring skole 2 1 1 4 1
Skødstrup skole 1 1
Strandskolen 7 6 2 5 1
Sølystskolen 10 5 1 1 3
Vejlby skole 2 2 2 1
Vestbirk skole 1
Vorrevangskolen 1
Ådalskolen 1



Elevrådet
Aret startede med introduktionen af de nye 1.g1ere, som elevrådet 
bidrog til i form af 2 stk. hærdede 2. eller 3.g'ere pr. l.g-klas- 
se. Disse kontaktelever delte ud af deres erfaringer og deltog des
uden i de af elevrådet arrangerede hytteture for 1.g'erne. Kontakt- 
elevordningen genoptages i august i år, når den næste årgang kommer. 
Hytteture vil derimod ikke længere indgå i introduktionen, men fæl
lesudvalget, som elevrådet og lærerrådet er repræsenteret i, har 
lagt op til, at en hyttetur/ekskursion arrangeres i løbet af l.g 
og med deltagelse af en lærer.
I efteråret 1983 meldte skolens elever sig ind i DGS (Danske Gymna
sieelevers Sammenslutning), der er en landsdækkende tværpolitisk or
ganisation for gymnasieelever. Det skete, efter at vi havde afholdt 
en DGS-høring.

Som bekendt har regeringen lagt op til, at amterne skal overtage 
statsskolerne. Her i foråret 1984 har elevrådet derfor arrangeret 
diskussioner om denne overtagelse, som vi mener vil gøre vores ud
dannelse forskellig fra amt til amt og også på anden vis medføre 
drastiske forringelser. Den 4. april afholdt vi et sækkevæddeløb 
på Torvet for at inspirere "folket" til at deltage i demonstratio
nen mod amtsovertagelsen.

Elevrådet tog initiativ til skolens nye elvforening, RAPTUS, der 
allerede nu er blevet en stor succes. RAPTUS har bl.a. vist film 
for den sølle pris af 10 kr. (bl.a. "En god dag at dø", "Jesus 
Christ Superstar" og "Den lyserøde panter"); og efter det store 
Latinamerika-projekt i februar tog RAPTUS tråden op og arrangerede 
samba-aftener med både musik- og danseinstruktion. Men der er hårdt 
brug for aktive i RAPTUS, så hvis du har lyst til at være med til 
at planlægge den kommende filmsæson o.s.v., er du meget velkommen!

Og så en speciel hilsen til jer nye l.g'ere i august: "Vi glæder 
os til at møde jer og håber, at I vil deltage aktivt i elevrådets 
arbejde!".

Forretningsudvalget
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< MWt A m w
Medlemmer i 

lærerrådets faste udvalg 
for skoleåret 1983/84.

Lærerrådets forretningsudvalg:

Dataudvalg:
Depotbestyrer:
Ekskursionsudvalg:

Festudvalg:

Foged:
Fællestimeudvalg:
Fællesudvalg:

Kunstudvalg:
Læsesalsudvalg;

Regelsamlingsbestyrer:
Rejsestøtteudvalg:
Repræsentant i skoleråd:
Revisor for lærerrådets kasse:
Stipendienævn:
Økonomiudvalg:

Årsskriftet:

Udover ovennævnte faste udvalg 
ke udvalg, f.eks. 
del af lærerrådets
Lærerrådsformand

Ebbe Larsen, Niels Holm Larsen, 
Knud Mikkelsen.
Niels Bandholm, Preben Torntoft.
Erik Brandtoft.
Ole Peter Andersen, Ole Bønnerup 
Leif Block Jacobsen.
Fransk-gruppen:
Peer Kjær Andersen, Ole Bønnerup 
Peter Jensen, Birgit Mogensen, 
Erik Sejer Pedersen, Bente Vir
ring, Jette Schjørring, Anni 
Haugaard.
Jens Damm.
Lisbeth Birde, Henna Kjær.
Ebbe Larsen, Birgit Mogensen, 
Jens Chr. Plougheld, Erik Rahbek 
Schmidt.
Søren Hede, Lars Nilsson.
Leif Christensen, Bente Friis 
Johansen.
Inge Wendell Pedersen.
Inge Kaufmann, Birgit Mogensen.
GL-tillidsmand Hans Mikael Holt.
Inge Wendell Pedersen.
Dierk Wiencke, Vera Rosenlund.
Faste medlemmer:

Birthe Balleby, Peer Kjær And< 
sen, Hans Mikael Holt, Vera R< 
senlund , lærerrådsformanden 
(Ebbe Larsen).

Valgte medlemmer:
Leif Christensen, Steen Erik 
Bentzen, Jens Chr. Plougheld. 

Observatør: Jens Damm.
Steen Erik Bentzen, Svend Birke 
Espegård, Jens Chr. Plougheld, 
Inge Pugh Windeballe.

nedsætter lærerrådet løbende en 
introduktionsudvalg og studiedagsudvalg. En s 
arbejde udføres i udvalgene.

for skoleåret 1984/85: Ebbe Larsen.
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Rapport Ira lærerrådet

Gymnasieinstitutionen er i en urolig periode, og skoleårets 
lærerrådsarbejde har da også været præget af udefrakommende 
forhold.

Den faldende tilgang til gymnasiet på landsplan og også i Århus
området har bevirket, at Risskov Amtsgymnasium har skullet af
levere en l.g klasse trods et ansøgertal, der var stort nok til 
de 9 klasser, vi har haft gennem flere år. Lærerne har sammen 
med alle andre lærere i amtet markeret stor utilfredshed med amts
kommunens beslutning om ikke at lade nedgangen i elevtallet påvir
ke klassekvotienten.

Der er udbredt enighed i lærerrådet om, at datalære bør indføres 
i gymnasiet. Men undervisningsministeriets beslutning om, at data
lære allerede fra det kommende skoleår skal indføres i form af et 
30-timers kursus i l.g og derefter følges op i alle fagene, efter
lader store problemer. Fra de bevilgende myndigheders side har 
man nemlig endnu ikke været særligt interesserede i at følge be
slutningen op med de økonomiske midler, som er nødvendige til ud
dannelse samt til tilsyn med og drift af datamateriellet.

Behovet for uddannelse i datalære er udbredt. På Risskov Amts
gymnasium afholdtes i efteråret et datalære-arrangement for de 
fleste af skolens lærere. Der forsøgte man at få en fornemmelse 
af, hvordan datalære kunne indgå i undervisningen. Efter det vel- . 
lykkede arrangement var det en udbredt opfattelse, at god vilje 
ikke er tilstrækkelig. Det er simpelt hen nødvendigt med uddan
nelse for at opfylde intentionerne i 30-timers kurset, som lægger 
op til en bred anvendelse af datalære. Lærerråd og rektorer i 
Århus amt har i fællesskab rettet henvendelse til amtskommunen 
for at få gennemført uddannelse hurtigst muligt.
Undervisningsministeriets generelle dispensation til fravigelse 
fra normaltimeplanen er blevet kraftigt tilbagevist af lærerrå
det, bl.a. med henvisning til de uheldige konsekvenser, det kan 
få for elevernes mulighed for skoleskift.

Amtskommunens planer om ændring af skolens mødetidspunkt har også 
givet anledning til lærerrådsarbejde. Det har været trist at se, 
hvordan man fra amtskommunens side ikke har anset det for nødven
digt at høre elever og lærere i denne sag. Efter sammenstød med 
praktiske problemer har amtskommunen foreløbig udskudt ændringerne.
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Skolens forsøgsarbejde har omfattet en videreførelse af det 3- 
ge "w-forsøg", en udelt matematisk klasse med udvidet engelskt; 
visning. Desuden har lærerrådet støttet forsøg med fransksprog

åri
nder-
lig

gren, med timetalsfLytninger på samfundsmatematisk gren samt ned 
en matematisk-kemisk gren. Endelig har lærerrådet anbefalet er 
række forsøg med ændrede eksamensformer.

Elevintroduktionen har gennem flere år af forskellige årsager gi
vet anledning til megen diskussion. Lærerrådet og specielt fælles
udvalget har i dette skoleår arbejdet meget med at finde en ged 
og varig form. Der er håb om, at det er lykkedes.
Ellers har lærerrådsarbejdet som altid været en blanding af mrndre 
og større sager. En god del af arbejdet er også i år foregået i 
godt arbejdende udvalg. I år skal nævnes ekskursionsudvalget, der 
har udarbejdet nye principper for afholdelse af studierejser, og
som administrerer fordelingen af ekskursionsmidlerne, samt re se-
støtteudvalget, som i år for første gang har fordelt penge fra
RAS til studierejse- og ekskursionsdeltagere. Også fællestimeud
valget skal nævnes, idet dette udvalg trods snævre økonomiske ram
mer har formået at arrangere mange spændende fællestimer foruden 
det store latinamerikaarrangement, som omtales andetsted i års
skriftet, (s. 32 ) .
Forretningsudvalget takker elevråd, rektor,kolleger samt skolans
øvrige personale for godt samarbejde i det forløbne år.

Knud Mikkelsen, Niels Holm Larsen og Ebbe Larsen.

KONSERVATIVE GYMNASIASTER PÅ RISSKOV AMTSGYMNASIUM

Konservative Gymnasiaster afholdt stiftende generalforsamlirg 
d. 24.1.1984. Dermed var den største danske gymnasieorganisa
tion med et klart erkendt politisk ståsted oprettet på R.A.

Vi har i den forløbne periode afholdt adskillige arrange
menter for vore medlemmer. Bl.a. aktivitetsaftner hver tors
dag, taler-kurser, andre kompetencegivende kurser, virksom
hedsbesøg, aktiviteter med de andre KG-foreninger i Århus, 
og naturligvis masser af fester!

Velkommen til Risskov Amtsgymnasium. Vi glæder os til at 
se dig!

Med venlig hilsen 
Gitte Klenke, 
formand
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Riget fattes penge - således også Risskov Amtsgymnasium. Derfor kan 
gymnasiet over sine bevillinger kun dække en mindre del - og desvær
re en faldende del - af elevernes udgifter til ekskursioner og stu
dierejser.

Elever og lærere på Risskov Amtsgymnasium har derfor oprettet Ris
skov Amtsgymnasiums Støttefond af 9. november 1982. Støttefonden 
startede med en grundkapital på kr. 34.431,92. Grundkapitalen kan 
udvides med bidrag fra andre.

De første år er det hensigten at opbygge formuen så hurtigt og så 
meget som muligt ved at placere grundkapitalen i forskellige værdi
papirer (aktier og obligationer). Det betyder samtidig, at udbeta
lingerne må forventes at blive mindre i denne periode.

Regnskabet for 1983 viser en grundkapital på kr. 125.912,09 pr. 31.- 
12.1983. Pengene står placeret dels i aktier og obligationer og dels 
i kontanter på konto i et pengeinstitut.
Vedrørende fondets formål: Se under "R.A.S." side 65.

I skoleåret 83/84 er der givet rejsetilskud til elever (se Rejse
støtteudvalget s.66), samt tilskud til elevrådet og skakklubben.
Mange mennesker har gjort et stort arbejde for at få R.A.S. til 
at fungere efter fundatsen. Især takkes revisorerne Eva og Georg 
Leth, som har lavet fondets regnskaber.

For yderligere at øge fondets grundkapital anmodes forældre til 
elever på Risskov Amtsgymnasium at betænke fondet med et beløb, 
som kan indsættes på fondets postgirokonto nr. 1 78 8o 78.
På forhånd tak.

Leif Christensen
formand for R.A.S.'s bestyrelse

Rej sestøtteudvalget

I skoleåret 1983/84 indkom der 26 ansøgninger til rejsestøtte
udvalget. Heraf blev de 21 ansøgere vurderet som økonomisk be
rettigede og 5 som ikke-økonomisk berettigede. (Jf. principper
ne for tildeling af støtte s.66). Der blev ialt uddelt 8.150,- 
kr. og tildelingerne varierede fra 50 kr. til 800 kr.

MO og IK
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MUSIKLIVET PÅ R.A.
Amtets nedskæringer har ramt den frivillige undervisning hårdt i 
dette skoleår; men set på den baggrund er det lykkedes at gennem'
føre en tilfredsstillende aktivitet.
Skoleårets første arrangement blev en 
del. 2. og 3. musikfaglige grenklasse 
fra fem andre århusianske gymnasier i

fællestime med musik af Han
deltog sammen med elever
et fælleskor, som i samarbej

de med Randers Byorkester fremførte korværker af Händel.
Den 26.januar - og ved en fællestime en uge senere - opførte
3.musikfaglige grenklasse Bernhard Christensen's "De 24 timer" 
i en musikdramatisk opsætning.(Se side 36).Og ved samme lejlighed
trådte skolens bigband frem med sin nye og udvidede besætning,
der har givet bandet den rigtige "sound". (Big-bandet medvirkede 
i øvrigt ved en fællestime d.26.april på Paderup Amtsgymnasium 
og skal desuden medvirke ved endnu et arrangement her på skolen 
(midt i maj)).

Som omtalt side 32 var der lørdag d. 25. februar et stort karneval 
som afslutning på temadagene om Latinamerika. Peter Seebach og 
Leif Falk havde i tiden op til karnevallet sammentømret et samba- 
orkester af interesserede elever og lærere; og anført af de mange

e-farverigt udklædte samba-dansende elever gik det orkester i karr 
valsoptog rundt på skolens gange.
Den årlige forårskoncert d. 29. marts havde for 1.g'ernes vedkon
mende fået et særligt præg ved at hele årgangen medvirkede samme n
i en Benny Andersen-collage med en række talekor, hvor der blev 
leget med mange sproglige virkemidler.

Musiklærerne
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TEMADAGE om LATINAMERIKA

Temadagene fredag d. 24.2. og lørdag d.25.2. blev en succes, ingen 
tvivl om det. Emnet var fuldt af muligheder, masser af elever 
var involveret i planlægningen, aktiviteten var stor på "arbejds
dagen", gæsterne kom strømmende om lørdagen, og karnevalsfesten 
om aftenen blev årets bedste fest. Og æren for alt dette tilfalder 
fællestimeudvalget bestående af Ane Cecilie Nordentoft (3 c), 
Jesper Vognsgaard (1 z) , Lisbeth Birde og Henna Kjær.

For i god tid inden temadagene at skabe opmærksomhed og inter
esse hos alle på skolen lod udvalget høre fra sig på psykologisk 
velvalgte tidspunkter f.eks. med kraftige opfordringer til lærerne 
om at inddrage "Latinamerika" i undervisningen, med fællestimer af 
forskellig art, med mindre udstillinger, med aftenkurser i samba
dans og latinamerikansk musik.

Arbejdsdagen fredag var inddelt i to moduler, så stort set alle 
skulle arbejde i "workshops" med hvert sit emne. Tilbuddene var 
utallige: Mellemamerika i aktuel belysning, det moderne Mexico, 
USA's indflydelse i Latinamerika, Cuba i dag, olieforekomster, 
regnskoven, analfabetisme, aztekere, inkaer, Nerudas forfatterskab 
latinamerikansk mad, latinamerikanske musikinstrumenter, maskefrem 
stilling, samba for begyndere og viderekomne, karnevalstraditionen 
etc.

Fredag morgen kl.8 mødte alle i salen til velkomst og under
holdning, først latinamerikanske sange ved den lokale gruppe "Las 
Monitas" fra 2c, så sambadans for alle. Derefter gik det løs i 
diverse workshops ledet af "specialister", dvs. lokale kræfter 
eller folk udefra, der gratis eller for et symbolsk beløb stillede 
deres ekspertise til rådighed.

Lørdag var en dag af en helt anden karakter. Der var åbent hus 
på skolen fra kl.14 til 17. Alle var velkomne, og folk strømmede 
til. Der blev solgt ca. looo billetter. Hensigten var’at give 
familiemedlemmer og bekendte et vist indtryk af det store kontinen 
at vise lidt af hvad vi havde foretaget os om fredagen, og at 
underholde gæsterne og os selv. (Overskuddet skulle gå til SOS- 
børnebyer).

Hver eneste klasse var i sving, og det var endnu engang slående 
hvor godt skolens arkitektur egner sig til den slags arrangementer 
Der var opstillet et utal af boder, hvor man kunne få sult og tørs 
stillet på dansk og latinamerikansk, man kunne blive sminket, 
klædt ud, spille roulette, komme kontinentet rundt på cykel led- 
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saget af en veltalende guide, komme til Dødens Dag i Mexico med 
dens makabre glæder og meget mere. Der var udstillinger af bl.a 
kunsthåndværk fra Chile og Nicaragua, der var film og lysbilleder. 
I salen var der musikcafé med megen god underholdning, bl.a. af 
indbudte latinamerikanske kunstnere. Eftermiddagen kulminerede : 
et festligt karnevalsoptog under ledelse af RA's nye sambaorkester.

For elever og lærere sluttede dagen med en karnevalsfest. Til 
fællesspisningen blev der serveret chilensk mad, og aftenens træk
plaster var den kendte gruppe Poder Popular.

Hvorfor så dryppe malurt i bægeret til sidst? Fordi der fakt isk
er så mange problemstillinger forbundet med tema-/studiedage, c t
det langt fra er selvfølge, at vi skal afholde dem. Her skal blot 
nævnes nogle få af disse problemstillinger: Hvordan sikrer man, 
at studiedage bliver en naturlig forlængelse af den daglige under
visning, at helst alle gymnasiets fag kan være med på egne præn.isser 
at kvalitetsniveauet bliver tilstrækkeligt højt? Hvordan undgåi man, 
at nogle elever, når det kommer til stykket, enten er passive eller 
så ligeglade med arrangementet, at de tager sig en fridag eller 
forlader skolen, så snart de kan se deres snit til det? Eleverne 
går massivt ind for studiedage, men glemmer måske, at der skal
lødige argumenter til for at overbevise de efterhånden mange si: ep-
tiske lærere. Måske kan de positive erfaringer fra latinamerika
dagene bruges til at komme videre i diskussionen.

Mo
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FÆLLESTIMER

I fællestimerne er der mulighed for at få indblik i - og udkig 
til - den verden, der ligger uden for skolens mure. Årets fæl
lestimer omfatter et bredt spektrum med både musiske indslag, 
skuespil, dias og foredrag om fremmede lande og om at være frem
med - anderledes - i sit eget land.
Det første arrangement - d. 24. august 83 - var et billedspil - 
et diasshow - om et af verdens brændpunkter, de mellemamerikan
ske lande El Salvador og Guatemala. Gennem billederne fik vi et 
indblik i den frygtelige virkelighed, som mange mennesker lever 
i, og vi forstod, hvorfor mange er nødt til at flygte. Pocha 
Alvarado, en herboende chilensk flygtning, fortalte os dernæst 
om sin egen flugt, og om hvordan det var at komme til Danmark 
til en fremmed kultur og et nyt sprog.

Et arrangement, der gjorde dybt indtryk på os alle, var Kjeld 
Henriksens foredrag d. 25. oktober om isolationsfængsel. I halv
anden time tryllebandt Kjeld os ved at fortælle os om sin skæbne, 
om sit liv, hvor den ene institution afløste den anden, og hvor 
opholdet i det kollektive børne- og ungdomsmiljø, Sall Kollektiv, 
kom til at betyde et vendepunkt i hans liv. Her mødte han for 
første gang i sit liv venner, der holdt af ham og ville hjælpe 
ham. Han gjorde det klart for os, at hans liv var en del af 
vores og omvendt. Han har i alt tilbragt 6 år af sit liv i fæng
sel; og efter foredraget kunne man besigtige "Den rullende celle", 
som er en tro kopi af en isolationscelle, hvori han igennem læn
gere tid har været indsat. Dette gav os alle noget at tænke over.

Den 2. november havde vi i forbindelse med et arrangement mellem 
kor fra Århus-gymnasierne besøg af Randers Byorkester, der sammen 
med korene opførte værker af Händel. I samme måned, d. 30. novem
ber, havde vi besøg af teatergruppen "Den blå hest", der opførte 
"Drømmerne" af Karen Blixen. Fra første stund var salen tæt af 
forventning, hvilket ikke mindst skyldtes, at alle klasser i dansk 
timerne havde arbejdet med stykket. Og vi blev ikke skuffede, men 
oplevede et lille mirakel, hvor drama og publikum gik op i en høj
ere enhed.

Lige før jul - d. 19. december - tog vi med Thyge Christensen på 
cykeltur til Afrika, hvor vi besøgte en afrikansk landsby. Udover 
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at fortælle om livet der, kom Thyge også ind på, hvad vi kan læ
re af Afrika, af afrikanske livsformer og afrikansk tankegang. 
I forbindelse med denne fællestime kunne vi på skolen vise ud
stillingen "Afrikanske eventyr" med Winnie Meislers smukke teg
ninger og akvareller.

I februar måned opførte 3.mus "De 24 timer" af Bernhard Christen
sen. Det var en fin oplevelse, og det er dejligt, når fællesti
merne også kan bruges til lokale ting.(Se side 36).

Som optakt til skolens temadag d. 24. februar om Latinamerika 
(Se side 32-33) havde vi en meget fin udstilling fra Moesgård om 
indianerliv i Perus jungle. I dette område lever indianerne, som 
de har levet i tusindvis af år. Buen og pilen er stadigvæk de vig
tigste jagtredskaber, og stammen den naturlige boform. Alt dette 
fik vi i en fællestime d. 13. februar på fremragende måde uddybet 
af antropolog og kunsthåndværker Mette Jørgensen. Med udgangspunkt 
i lysbilleder og egne oplevelser gav hun os nogle nye forudsætnin
ger for at forstå den indianske kultur og vilje til at ville over
leve på egne præmisser.

K j , LB
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□ E 24 TIMER
I efteråret 1983 enedes vi i 3.mus. om at arbejde med jazz- 

oratoriet "De 24 timer" fra 1933 af Berhard Christensen. Forløbet, 
der kunne betegnes som vores hovedopgave i 3.g, skulle munde ud 
i en åben fremførelse sidst i januar 1984.

Vi blev inddelt i grupper, der havde til hensigt at analysere 
værket og på den baggrund selv udforme et partitur. Senere var 
det vores hensigt at lave en scenegang over de forskellige afsnit, 
som stykket fra forfatterens side er inddelt i.- Efter en langsom 
start fik vi arbejdet os ind på emnet, og især da ideerne efter 
et stykke tid begyndte at tage form, steg entusiasmen.

Peter Dau hjalp med scenearbejdet og indstuderingen, Lis 
Klestrup var koordinator for de musiske elementer, og Hanne Sø- 
derberg og Trygve Bjerkø (1 a) styrede skolens lysanlæg. For at 
underbygge vores scenegang lavede en gruppe et omfattende lys
billedshow, som takket være "Tekniker-Torben" (Torben Lai Peter
sen, 2y) blev en succes.

Arbejdet med "De 24 timer" var med til at ryste klassen sammen; 
og p.gr.a. en aktiv indsats fra både elever og lærere blev pro
duktet et 45-minutters show med musik, dans og lysbilleder.

Overskuddet fra premieren gik til RAS.
3.mus.
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Biologiekskursion til Mols Bjerge.
Efter skoletid den 3o.august 1983 cyklede de fleste af 3vwN1 s elever 
med fuldoppakning ud ad Grenåvej en med kurs mod spejderhytten i 
Toggerbo, Mols Bjerge.

De faglige aktiviteter omfattede bl.a. en undersøgelse af floraen 
og faunaen inden for et selvvalgt økosystem. Vegetationens arts
sammensætning og biomasse (tørvægt) blev bestemt ved hjælp af de 
medbragte bøger og instrumenter. 
Dyrenes antal blev (forsøgt) bestemt 
ved hjælp af en såkaldt "fangst-gen- 
fangst"-metode.

De faglige aktiviteter omfattede 
også undersøgelser af vandløb og 
havnemolers dyre- og planteliv samt 
vandreture i den smukke og afveks
lende natur. Efter hjemkomsten blev 
de indsamlede resultater bearbejdet 
og udformet i rapporter.

De sociale aktiviteter omfattende 
bl.a. madlavning, forskellige spil og 
selskabslege og en "stjernetur".

Tre dage går hurtigt - også uden 
timeplan og lektier. Alt i alt en 
yderst vellykket tur.

3vwN og Leif Block Jacobsen

I ] 2zuN - Biologisk lejrskole på Djursland - september 1983

Klassen startede den naturfaglige biologiundervisning med emnet 
svampe og gæringsprocesser. På skolen bestemte vi medbragte svampe 
og indledte produktion af en ballon æblevin. Sideløbende behandle
de vi den biologiske teori bag vores iagttagelser.

Lejrskolens faglige indhold bestod i holdvise cykleture til for
skellige lokaliteter, hvor der blev indsamlet svampe til bestemmel
se og nærmere studium. Den sidste dag var vi på et længere besøg på 
spritfabrikken i Grenå.

Det samlede svampeprojekt har været erfaringsbaggrund for og le
veret eksempler til biologiske emner som: klassificering, systema
tik og biokemi (kulhydrater samt gærings- og respirationsprocesser).

PB
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I [ Århus - Charleroi - Paris t/r.

Ugen før efterårsferien 1983 drog vi, 3 abc F og lærerne Jette 
Schjørring og Astrid Sloth, af sted på studietur. Første destina
tion var Charleroi i Belgien, hvor vi har haft klasseudveksling 
med en belgisk gymnasieklasse, der i sommerferien var i Danmark, 
hvor de boede hos os. Vi blev i Charleroi indkvarteret privat hos 
nogle gymnasieelever, hvilket gjorde besøget meget hyggeligt, sam 
tidig med at vi fik afprøvet vores "franske kundskaber".

Belgien bød på oplevelser som udflugter til Bruxelles og Mons, 
koncert med Julos Beaucarne, samt at vi fulgte en belgisk skole
dag i gymnasiet, som må siges at være meget forskellig fra vores 
undervisning og samtidig noget autoritær i formen.

Efter 3 dage i Belgien tog vi af sted til Paris. Bl.a. var vi på 
det impressionistiske "Jeu de Paume" museum, og vi så en masse se
værdigheder - Montmartre - Sacré-Coeur - Beaubourg - Versailles - 
L'Opera m.m. - og så teaterstykket "La Cantatrice Chauve". Forud 
for turen havde vi bearbejdet studieemner en hel del (ros til Jett 
for god tilrettelægning). Dette betød dog ikke, at vi havde et me
get stramt program,-men faktisk hver dag havde mulighed for at ud
forske Paris på egen hånd. Da det ikke er hver dag, man kommer til 
Paris, blev de små cafeer i Latinerkvarteret da også belejret om 
aftenen.
Det var en vellykket tur sous le ciel de Paris, og hjemrejsen fre 
Paris blev også festlig.

Service compris.

GRANDE EFFERVESCENCE AU LYCEE ROYAL 
DE GOSSELIES CENTRE
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Rejser til København.

Den 28. - 30. september 1983 var vi i 3y sammen med vores dansk
lærer Hanne Krarup og geografilærer Erik Brandtoft i København. 
Onsdag tog vi til Louisiana, hvor vi så både kunstværker og den 
flotte udsigt fra cafeteriaet. Desværre var aftenens teaterstyk
ke aflyst, men vi tog alligevel fra vandrerhjemmet ind til byen, 
hvor størstedelen af klassen blev fanget ind af nogle gøglere på 
strøget og gik i det lokale cirkus - aftenen var reddet. 
Torsdagens hovedattraktion var en tur til Japan-udstillingen i 
Brede. Her kunne man f.eks. overvære en te-ceremoni, men også 
få et indblik i det moderne Japans hverdag. Om aftenen var der 
mulighed for at se "Kaldeway" i Rialto teateret, - en blandet 
fornøjelse.
Fredag besøgte vi et klunkehjem, en lejlighed bevaret i stilen 
fra 1870'erne.
En både hyggelig og spændende tur.

3y
Fra den 30. nov. til den 2. dec. var 2b og 2z i København i for
bindelse med faget oldtidskundskab. På programmet var museumsbe
søg på Ny Carlsberg Glyptoteket og Nationalmuseet, og om aftenen 
var vi i Gladsaxe Teater til Sofokles' "Antigone".

Der blev også tid til virksomhedsbesøg for drengene på medicin 
alvarefabrikken "Novo", mens pigerne fik en rundvisning og orien
tering på Grevinde Danner Stiftelsen. pD

2 c og FJ foretog den 8. - 10. dec. 1983 en ekskursion til Kø 
benhavn med formålet teater- og museumsbesøg med relevans for 
oldtidskundskab. FJ

3 . musikfaglige var 9.-11. februar 1984 på ekskursion til Køben
havn. Udover koncerter med rytmisk musik og en torsdags-koncert 
var holdet på Nordisk Film og Musikhistorisk Museum.

LA

3 bc's tur til Paris.

I ugen op til efterårsferien drog 3 bc - en almindelig fransk
klasse - til Paris under myndig ledelse af adjunkt Peter Jensen 
og adjunkt Louise Wichmann. Vi ankom en smuk kølig morgen til 
Gare du Nord, og efter morgenmad indtaget samme sted, fik vi ind
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logeret os på Hotel de Jeunes i Marais kvarteret. Vort program 
for turen var lagt an på fællesaktiviteter i formiddags- og mid- 
dagstimerne, og eftermiddagen var derefter til fri disposition.

Efter indkvarteringen bevægede den meget dansk udseende klasse' 
sig ud i byen, hvor den travede rundt og så bl.a. Notre-Dame kir
ken og Sorbonne universitetet. Efter en let frokost spist på bæn
kene i Jardin du Luxembourg tog vi ind på kæmpemuseet Louvre og 
derefter det mere overkommelige Jeu de Paume.
Søndag var ligeledes helliget Paris city, og vi så bl.a. den be
rømte Bastille plads, hvorefter vi satte kurs mod det imponerende 
Centre Pompidou (Beaubourg), hvor vi havde det vældig morsomt. 
Først på aftenen var vi til orgelkoncert i Notre-Dame. Søndag af
ten gik, som de øvrige aftener, med at spise og drikke billig vin 
og opleve en masse skægt.

Mandag ."rejste" vi ud til satellitbyen La Defense, og lod os over
vælde af de enorme og næsten afskrækkende bygninger. Et fransk 
Manhattan blev vi enige om.
Næste dag var vi på St. Denis markedet, og eftermiddagen blev for 
nogle af os brugt til at kravle op i et lille net tårn, de har der 
nede. Onsdag indtog vi Versailles og spiste frokost ude ved Marie 
Antoinettes lysthus. Torsdagen stod til vor egen rådighed. Glade 
og indtryksmættede vendte vi næsen hjemad torsdag aften. Vi var 
enige om, at' det havde været en god tur.

Kristian Fischer, 3b.

I I 2w - Studierejse til Hemel Hempstead.

Allerede i begyndelsen af l.g begyndte vi i klassen plan
lægning af en studietur til England, placeret omkring påsken 
1984. Som rejsemål og studieobjekt valgte vi Hemel Hempstead, 
en af "the new towns" i nærheden af London, bygget i årene efter 
2. verdenskrig og nu med et indbyggertal på 80.000.

Planlægningen af studierejsen foregik på to fronter: I Eng
land var Head of Dept., Miss Linda Haye, og hendes stab i The 
Youth and Community Centre os en uvurderlig hjælp i etablering 
af kontakter, arrangement af homestay m.m. Herhjemme fik den 
faglige forberedelse form af et projektarbejde, der i nogle må
neder forud for rejsen inddrog engelsk, samfundsfag og historie 
i et samarbejde om emnet: Engelsk samfundsliv, afspejlet i et 
mindre bysamfund og sammenlignet med danske forhold. I grupper 
arbejdede vi med emnerne "uddannelse", "politik, nationalt & lo- 
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kalt", "erhvervsliv", "medier" og "socialstruktur". Arbejdet be
gyndte med et generelt studium af emnerne, fortsatte med en un
dersøgelse af lokale forhold (bl.a. gennem abonnement på Henel 
Hempstead Gazette) og endte med udarbejdelse af spørgeskemaer 
og interviewspørgsmål, øvelser i interviewteknik og lignende 
praktiske forberedelser.

Modtagelsen i Hemel Hempstead d. 7. april var overvældende,
fra den overdådige reception på Civic Centre til en utrolig
gæstfrihed og hjælpsomhed fra 
personer, som var inddraget i 
der for hver gruppe omfattede

de mange institutioner og enke 
det alsidigt sammensatte progi 
foredrag, diskussioner, interx

It-
am,
■lews ,

institutionsbesøg, rundvisninger m.m. Kvaliteten af Programms let
var høj, informationsgraden næsten overvældende. Den kommenee 
tids arbejde med de mange indtryk og det store materiale (bl.a. 
i form af ca. 20 båndoptagelser), som vi bragte med hjem, vil 
forhåbentlig vise, at det faglige udbytte har været stort.

Vi var i ugen fra d. 6. til 15. april indkvarteret privet 
hos familier i Hemel Hempstead, og vi fik på denne måde et ind
blik i engelsk familieliv, samtidig med at vi fik et stort sprog
ligt udbytte. Efter en krævende arbejdsuge i Hemel Hempstead 
sluttede vi lørdag d. 14. april studierejsen af med en udflugt 
til JET-projektet ved Oxford og en forårsvandring i universitets
byen. De sidste dage inden hjemrejsen d. 20. april blev tilbragt 
i London med et mere ferietilpasset program og tempo.

2w

Danish view of the town

HEMEL Hempstead was 
studied from every angle by 
a group of visiting Danish 
students this week.

The youngsters, all from ‘own as part of a project set 
the east coast resort of by staff at their school, the 
Arhus, have been compiling Risskov Amtsgymnasium, 
facts and figures about the
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Q LANDBRUG I EF.

Som led i et længere undervisningsforløb i geografi og samfundsfag 
om landbrug i EF foretog 3mS sammen med Bjarne Frederiksen og Ebbe 
Larsen en studierejse til Vesttyskland, Holland og Belgien i sep
tember 1983.

Studierejsen begyndte egentlig et par dage før klassen stak næ
sen mod syd, idet man besøgte gårdejer Per Sørensen i Segalt, der 
har en større svineproduktion. Per Sørensen er af Landbrugsrådet 
udpeget til at være R.A.'s kontaktlandmand, som skolens lærere kan 
finde hjælp hos, når der skal arrangeres ekskursioner til landbrug 
i omegnen.

I Holland besøgte vi dels mælkeproducenter i det nordlige Hol
land og dels en landmand med vegetabilsk produktion på det nyind- 
vundne Flevoland. Klassen spurgte om det hollandske landbrugs øko
nomiske situation og om synet på EF. Indtrykket af hollandsk land
brug fik vi afrundet ved et efterfølgende møde i landbrugsministe
riet i Haag.

Efterhånden fungerede samtalerne på engelsk helt fint. Men så 
var det slut. I Bruxelles kunne alle besøg gennemføres på dansk. 
Hos EF-kommissionen og senere hos den danske EF-ambassadør, samt 
hos dansk landbrugs kontor forhørte vi os om fødevarelagre, kvota
ordninger, bjergbønder, det effektive nordeuropæiske landbrug over
for det mindre effektive sydeuropæiske, beslutningsprocesser i EF 
og meget mere. Der dannedes efterhånden en tilfredsstillende for
nemmelse af at være kommet omkring emnet. Så efter to dage i denne 
modsætningernes by satte vi kursen mod nord.

EL

I I 2abcF's ekskursion til Noldemuseet.

Onsdag den 28. september var vi med Karin Holmboe og Søren Hede 
på Noldemuseet i Niebüll (Sydslesvig). Ekskursionen var afslut
ningen på længere tids arbejde om Hitlertidens Tyskland og na
zismens forsøg på at ensrette kunsten.

Vi kørte med bus fra R.A. kl. 8.00, og ca. kl. 11.00 ankom vi 
til museet, som er meget alsidigt, idet Nolde både lavede maleri
er, akvareller og tegninger, og hans motiver er også meget forskel
lige: blomster, café-billeder m.m.

Kl. ca. 13 begyndte vi hjemturen, som gik via Højer sluse og 
Ribe domkirke. Kl. 17.30 ankom vi til R.A., trætte efter en lang 
men god tur. 2abcF
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LÆRERREJSER
Memoirer fra Minnesota.
Efter at jeg i nogle år havde arbejdet med amerikansk historie i per
loden 1865-1920, især den danske immigration i USA, gav et Fularight
legat mig i sommeren 1983 lejlighed til at supplere hidtil ren: teo
retiske studier af USA med personlige indtryk.
Sammen med 39 andre europæiske gymnasielærere deltog jeg i et så
kaldt American Studies-seminar i Minneapolis, Minnesota. Emne var
studiet af de enkelte amerikanske regioner, områder der i økonomisk,
politisk og kulturel henseende udgør enheder i langt højere grad end 
de kunstige politiske enheder, der i et antal af 5o udgør "De for
enede Stater". Man opererer ligefrem med begrebet "the Nine Nations 
of North America", som fremgår af kortet.

Efter en lille uges hæsblæsende introduktion i New York flyttedes 
gruppen til det mere sindige Midwest, hvor den teoretiske del af 
kurset foregik: 5 uger på universitetet i Minneapolis, indkvarteret 
på kollegium. De fem ugers emner var henholdsvis "the American Na
tional Identity", New England, the Midwest, Dixie, the Southwest.
Foredrag, diskussioner, ekskursioner, film. Hertil udbytterige
"home-stays", hvor vi blev modtaget i amerikanske hjem. Aspek aer af
amerikansk kultur som baseball-kampe og wild west-rodeo blev ler 
også tid til. Derimod ikke til .at se tv.
Kursets anden del var en rundrejse til de regioner, hvis hist arie 
og kulturelle og økonomiske forhold vi havde beskæftiget os msd i
Minnesota. 4 dage i henholdsvis New Mexico,New Orleans, Washi. ngton

de enD.C. og Boston. - Indtrykkene var mangfoldige, turen i det he
fremragende blanding af faglig information og inspiration og, for
sidste dels vedkommende især, turistmæssige oplevelser.

Jens Damm



Viking møder Samurai.

Den 12. marts 1983 pakkjede jeg min kuffert og tog på studie
rejse til Japan. Amtet |og rektor havde bevilget mig 14 dages 
orlov med henblik på at fremstille undervisningsmateriale om 
japanske arbejdsmarkedsforhold.
Jeg havde arrangeret ddt således, at jeg efter et par dage i 
Tokyo rejste til Japans| gamle kejserby, Kyoto, hvor jeg gen
nem den internationale ludvekslingsforening, The Experiment In 
International Living, havde fået arrangeret en uges Home Stay 
ophold hos en japansk familie. Formålet med dette besøg var at 
få et indtryk af japanerens dagligdag, levevis og tankesæt,

ae virksomhedsbesøg.inden jeg påbegyndte mi

jeg beså de store bilfabrikker og inte

Jeg boede hos en pensio
neret dommer og hans ko
ne ( af samurai-slægt). 
Jeg blev behandlet ud
søgt, fik set de væsent
ligste historiske sevær
digheder, også i Osaka 
og Kobe, og havde med min 
vært som tolk lejlighed 
til at tale med mange. 
Fra Kyoto rejste jeg 
til Toyota City, hvor 
'iewede Toyotas personale

chef, firmafaaforeningens generalsekretær og en samlebåndsarbej
der. Jeg besøgte her også en virksomhed, der fungerer som under
leverandør til.Toyota.
Herfra rejste jeg til Tokyo, hvor jeg besøgte et af Japans 
største grafiske firmae^, Toppan. I Tokyo aflagde jeg end
videre besøg hos Japans største arbejdsgiverforening, Nikkei- 
ren, den næststørste lønmodtagerlandsorganisation, Domei og et 
økonomisk forskningscenter, Det japanske Produktivitetscenter.

Efter 16 dages hektisk virksomhed og belæsset med 12 timers 
interviews på casettebånd + diverse skriftligt materiale kun
ne jeg så vende hjem og påbegynde bearbejdelsen af materialet. 
I slutningen af januar 1984 forelå så resultatet, "Samuraiens 
vej, - fra sværd til robot", et 75 siders hefte om arbejdsmar
kedsforhold i Japan, aktuelt og historisk belyst. Dette hefte 
er nu udsendt til samtlige landets gymnasier med ret til kopi
ering .

Preben Torntoft



R.A. i STIKORD
s.46-77

,ju vil i den følgende alfabetisk ordnede stikordsliste 
finde dels en række forklaringer på begreber, som ved
rører Risskov Amtsgymnasium (R.A.), dels en række nyt
tige oplysninger ont livet på skolen.
En del steder i teksten er der anbragt en stjerne ( * ) 
efter et ord. Dette betyder, at det pågældende ord er 
forklaret selvstændigt i stikordslisten.

ö 
W

O
W

 «
H

M
 > W
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ADJUNKT
En adjunkt er en fastansat lærer, der har været ansat i 
under 15 år.

ADMINISTRATIV INSPEKTOR
Lektor Jens Damm er administrativ inspektor, og han træf
fes sikrest på sit kontor, når han har mellemtimer. (Hvor
når det er, kan du se på det store skema på opslagstavlen*).
Administrativ inspektor er rektors medhjælp i administrative 
spørgsmål. Adm.insp. varetager således bl.a. daglige skema
ændringer* planlægning af terminsprøver*, eksaminer* forældre 
møder* m.v..

ADMINISTRATIONSKONTORET
I skolens administrationskontor arbejder sekretærerne 
Elisabeth Eriksen, Laila Møldrup Jensen, Vera Rosen
lund og Ritva Røgilds.
Disse udfører en lang række administrative opgaver for 
skolen, hvorfor de i videst muligt omfang skal have ar
bejdsro .
Du må derfor almindeligvis kun henvende dig på kontoret 
i de to store frikvarterer (nemlig 10- og 12-frikvarte- 
rerne), samt efter kl. 13.35. Specielt i forbindelse med
eleverne tager sekretærerne sig af følgende sager:
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Adresseforandring, studiekort* Statens Uddannelsesstøtte 
(S.U^), befordringsgodtgørelse* sygetransport* udlån af 
bordtennisbat* erstatningssager*(se forsikring), bort
komne værdigenstandet lægeattestblanketter ved fritagelse* 
for idræt og udmeldelsert Herudover kan du til specielle 
formål få udleveret en bekræftelse på, at du går på gymna
siet, samt evt. en bekræftet kopi af karakterbog eller ek
samensbevis. (Det sidste mod en mindre, symbolsk betaling). 
Endelig skal det bemærkes, at du ved henvendelse efter kl . 
13.35 kan få lov til at tage private fotokopier. Prisen e : 
for tiden (15. april 1984) 1,00 kr■ pr■ side.

ADRESSEFORANDRING
Hvis du flytter, skal du hurtigst muligt meddele den nye 
adresse og evt. telefonnummer skriftligt til kontoret*.

AMTET
Skolen er som amtsgymnasium underlagt amtets administraticn, 
hvad angår økonomi og personale. Skolen sorterer under Årlus 
amtsråds undervisnings- og kulturudvalg (UK-udvalget), hvis 
formand er Inger Mikkelsen.
Undervisnings- og kulturudvalgets adresse er: 
Århus amtskommune, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg.

AUTOMATER
Skolen har tre automater 
og slik/frugtautomat).
Disse automater finder du

varmdriksautomat, sodavandsautomLat

imellem spiseterrasserne* B og C.
Eventuelle fejl i automaternes funktion bedes meddelt i bu 
tikkent

AV-MIDLER
AV-midler betyder 
er, båndoptagere,

Audio-Visuelle-hjælpemidler, d.v.s. radio
fjernsyn, duplikatorer o.lign., og tilsy

net med disse AV-midler varetages af adjunkt Peer Kjær Ander 
sen.
AV-midlerne, som er placeret forskellige steder på skolen, 
må kun anvendes af elever efter udtrykkelig aftale med en 
lærer. (Se desuden under duplikering*).
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BEFORDRINGSGODTGØRELSE
Hvis du bor i en afstand af 11 km eller mere fra gymnasi
et, kan du få godtgjort dine transportudgifter.
Et ansøgningsskema kan afhentes på skolens kontort

BIBLIOTEK
Se læsesal*.

BOGDEPOT
Bogdepotet findes i kælderen lige til højre, når du kommer 
ned ad den store trappe.
Bogdepotet har åbent hver dag i den sidste halvdel af 10- 
frikvarteret, og her vil du ved henvendelse til boginspek
tor, lektor Hans Mikael Holt kunne få de oplysninger og 
den hjælp, du har brug for i forbindelse med lærebøger*, pa 
pir, regnemaskiner* o.s.v..

BORDTENNIS
Du kan spille bordtennis i kælderen, over for russiskloka
let. Bats kan lånes på kontoret*, mens du selv må medbringe 
bolde, (de kan evt. købes i butikker*).

BUTIK
Skolens butik er åben i de to store frikvarterer.' Her kan 
du købe mad, drikkevarer, slik, chokolade, frugt og tobak. 
Madpakker, frikadeller, "toasts" og råkost kan bestilles
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og betales ved butikken kl. 9.00 
den dag, det ønskes.
Der findes bestillingskonvolut
ter ved butikken. Butikken be
styres af Inger Sørensen, og 
desuden er Grethe Nielsen og 
Kristine Nielsen ansat som med
hjælpere i butikken.

BÅNDOPTAGERE
Båndoptagere, radioer 
nyttes på skolen.

o.lign, må ikke medbringes og be-

CYKELPARKERING
Cykelparkering findes dels i kælderen, dels langs nogle af 
de udvendige mure. Du må naturligvis kun placere din cykel 
i de dertil beregnede cykelstativer (og altså ikke op ad 
muren).
Bemærk, at det ikke er tilladt at cykle i kældergangen. 
(Træk cyklen, såvel på vej ind som på vej ud!)

DATAANLÆG
Dataanlæg er opstillet i datarummet i kælderen over for 
fysik-laboratorium 2.
Maskinerne er - hvis de ikke benyttes til undervisning - 
formentlig tilgængelige efter kl. 13.35 (den endelige 
beslutning herom var endnu ikke truffet ved redaktionens
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slutning). Du må kun bruge maskinerne, hvis du er god
kendt som bruger; det bliver du ved at gennemgå et kort 
kursus under en instruktør. På opslagstavlen i datarum
met kan du finde navnene på de elever, der er instruktø
rer.
I årets løb vil der måske blive opretttet studiekredse*i 
elementær og avanceret brug af maskinerne.

DGS
Betegnelsen D.G.S. betyder Danske Gymnasieelevers Sammen
slutning. Det er en af gymnasiasternes interesseorganisa
tioner. Elevrådet*orienterer herom i begyndelsen af skole
året.
Se også G.L.ot

DIREKTORATET
Folketingets lovgivning vedrørende gymnasiet administreres 
af Direktoratet for Gymnasieskolerne og HF, Amagertorv 14, 
1160 København K, (tlf. 01-925600). Herfra modtager skolen 
retningslinier for undervisningen og for forhold vedrøren
de elever og lærere. Skriftlige opgaver til eksamen*udsen
des fra Direktoratet, som også fordeler censorer ved eksa
men. Direktoratet er øverste myndighed i sager vedrørende 
undervisningen og eksaminer, ligesom det har den endelige 
afgørelse om elevers indstilling til eksamen. (Se forsøm
melser*) .
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DUPLIKERING

Hvis du skal have noget privat duplikeret (fotokopieret), 
kan du henvende dig på kontoret* efter kl. 13.35. Prisen sr 
pr. 15. april 84 1,00 kr. pr. kopi. Derimod har elever i igen 
adgang til skolens kopirum i kælderen. (Se også spritdupli- 
kering4) .

E
EKSAMEN

Studentereksamen består af en skriftlig del, som omfatter
4 skriftlige prøver (for fransksproglige dog 5), der all e
aflægges i 3.g, samt af en mundtlig del, hvor eleverne ek
samineres i ialt 6 fag (for fransksproglige 5 fag), som 
udvælges af Direktoratet? for Gymnasieskolerne. En eller 
flere af disse mundtlige prøver kan aflægges i 1. eller 
2.g i fag, der afsluttes på disse to klassetrin.
For sproglige elever drejer det sig i l.g om geografi, i
2.g om oldtidskundskab og matematik. Og for nysproglige (sN) 
og musiksproglige (sM) drejer det sig i 2.g desuden om latin.
Matematiske elever afslutter engelsk eller tysk efter l.g og 
oldtidskundskab og kemi efter 2.g. Hertil kommer, at matema- 
tisk-fysiske elever (mF) og musikmatematikere (mM) afslutter
geografi efter 2.g.
For at bestå eksamen kræves, at gennemsnittet af samtlige 
karakterer er mindst 5,5, og at summen af de to laveste ka
rakterer og gennemsnittet af de øvrige karakterer er mindst 
13. Eksamen er kun bestået, hvis disse to krav er opfylct 
såvel for årskarakterer som for eksamenskarakterer.
Se også re-eksamination* og forsømmelser*.

EKSKURSIONER
Se rejser*.

ELEVORGANISATIONER
Se elevrådet*, DGS? GLO?

ELEVRÅDET
Elevrådet er talerør for eleverne, og du kan her komme ned 
forslag til ændringer, forbedringer og lignende på skolsn. 
I elevrådet behandler eleverne nemlig ideer og problemer 
fremført af såvel elever som lærere.
Elevrådet består af en repræsentant og en suppleant fra hver 
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klasse. Alle har lov til at komme til elevrådsmøderne, men 
kun klasserepræsentanterne har stemmeret.
Der er valg til elevrådet 2 gange om året (efter sommer- og 
juleferien), men en klasse kan godt skifte repræsentant mel
lem valgene.
Der er elevrådsmøde hver onsdag i 12-frikvarteret i Hum.Aud. 
Dagsorden udsendes i klasseboksene*1-3 dage i forvejen. 
Elevrådet vælger nogle grupper og udvalg: 
Festudvalget arrangerer fester på skolen.
Finansgruppen fører elevrådets regnskaber. Du kan altid ved 
henvendelse til finansgruppen få regnskaberne forevist. 
Forretningsudvalget er den gruppe, der samler trådene i elev 
rådet. Gruppen informerer skolens elever om, hvad der sker 
på elevrådsmøderne, den sørger for, at post til eleverne bli 
ver hængt op på opslagstavlerne* indsamler dagsordensforslag 
og laver dagsorden til elevrådsmøderne. Gruppens medlemmer 
går endvidere på talerstolen, når der skal informeres mundt
ligt, de laver plakater om aktiviteter på skolen, skriver 
breve på elevrådets vegne (når elevrådsmøder pålægger dem 
det) .
Lærerrådsrepræsentanter. Elevrådet vælger to lærerråds
repræsentanter, som skal overvære alle lærerrådsmøder. Elev
rådet vælger desuden elevernes repræsentanter til de fælles 
elev- og lærerudvalg (se fællesudvalg* læsesalsudvalg*, 
R.A.S.* stipendienævnet, fællestimeudvalget*, kunstudvalgei?) . 
(Se i øvrigt rapport fra elevrådet side 26).

ERHVERVSORIENTERING 
Se studievejledning*.

ERSTATNING
Hvis du med vilje (eller ved grov uagtsomhed) beskadiger 
lokaler, inventar, undervisningsmidler eller lignende, kan 
du regne med selv at skulle erstatte det beskadigede.

EVALUERING
Ordet evaluering betyder "bedømmelse af et standpunkt" el
ler "vurdering af (udbyttet af) et undervisningsforløb". 
Evaluering kan f.eks. foregå ved afholdelse af en prøve, 
en diskussion i klassen, eller en personlig samtale mellem 
læreren og de enkelte elever. (Se også karakterer* ) .



5-3

F
FERIER OG FRIDAGE I SKOLEÅRET 1984-1985:

Sommerferien slutter onsdag d. 8. august 1984.
l.g møder torsdag d. 9. august kl. 9.00, medens 2. og 3. 
møder kl. 10.00.
Efterårsferie:

Juleferie:

Vinterferie:

Påskeferie:

fra mandag d. 15. oktober til fredag d.
19. oktober.
fra lørdag d. 22. december til fredag d.
4. januar 1985.
fra mandag d. 18. februar til fredag d.
22. februar.
fra mandag d. 1. april til mandag d. 8. april.

St. Bededag: fredag d. 3. maj.
Kr. Himmelfart: torsdag d. 16. maj.
Pinseferie: mandag d. 27. maj.
Grundlovsdag: onsdag d. 5. juni.
Sommerferie: fra mandag d. 24. juni 1985.

Alle ovennævnte dage er incl.
FORSIKRING

Skolen har kun tegnet (og kan kun tegne) en ulykkesfor
sikring, som dækker stader, der opstår i forbindelse med 
undervisningen (f.eks. brillestel ødelagt ved uheld i i- 
drætstimen).
Der er således ingen "officiel" tyveriforsikring eller l.gn.

FORSØMMELSER
Lad det med det samme være slået fast, at alle elever ha: 
pligt til såvel at møde til timerne (mødepligt) som til . 
aflevere alle de stillede skriftlige opgaver (aflevering 
pligt) .
Årsagen til, at disse pligter overhovedet forekommer, sk, 
søges i principperne i hele det gymnasiale uddannelsessy 
stems opbygning, men let forståelige er følgende argumer 
som har forbindelse med eksamen:
a) til eksamen*opgives i de fleste fag 30-50% af det læs 

pensum, hvorfor de resterende 50-70% "eftergives", oc 
dette sidste kan kun lade sig gøre, fordi pensummet e: 
behandlet i den daglige undervisning.

s-

al

ter,

te

r

b) til eksamen opgives i alt 6 mundtlige fag, hvorfor de 
øvrige fag kun behandles og bedømmes gennem den daglige 
undervisning.
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Når de omtalte pligter ikke efterleves, er der tale om for
sømmelser . Begrebet "forsømmelse" går således både på mang
lende tilstedeværelse i timerne og på manglende aflevering 
af skriftlige opgaver.
I forbindelse med forsømmelser har lærerne pligt til

1) i hver time at registrere, hvilke elever der er fravæ
rende ,

2) at føre kontrol med aflevering af de skriftlige opgaver,
3) at meddele rektor, hvis en elevs forsømmelser bliver uac 

ceptabelt store.
Det skal bemærkes, at de enkelte elevers forsømmelser af 
mødepligten med jævne mellemrum opgøres af administrati
onskontoret*, hvorefter rektor får forelagt tallene.
Det skal ligeledes bemærkes, at der principielt set ingen 
forskel er på fravær, der skyldes sygdom, og fravær, der 
har andre årsager, samt at opgørelsen af fravær omfatter 
såvel hele skoledage som evt. enkelte timer.
Hvis rektor på baggrund af det ovenstående nærer betænke
lighed (som det udtrykkes officielt) over for en elevs mu
lighed for fortsat at følge undervisningen, sker der føl
gende :
1. Advarsel.

J Denne såkaldte "mundtlige advarsel" gives af rektor, idet 
den pågældende elev bliver indkaldt til en samtale med 
rektor om forsømmelsernes omfang og årsag.
Denne første advarsel plejer at afhjælpe elevens forsøm
melsesproblemer. (Det skal her bemærkes, at det måske er 
en god idé at kontakte studievejlederen*efter at have mod
taget første advarsel).

t 2. Advarsel. • ------------
Hvis forsømmelserne på trods af første advarsel fortsætter, 
kan den pågældende elev påregne at få en endnu alvorligere 
advarsel, nemlig den såkaldte "skriftlige advarsel". Denne 
gives i form af et anbefalet brev, der sendes til elevens 
hjem, (hvis eleven er fyldt 18 år, "sendes" advarslen til 
eleven selv).

I *J Sagen forelægges lærerforsamlingen.
Skulle det komme så vidt, at elevens forsømmelser herefter 
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alligevel fortsætter i et uacceptabelt omfang, forelægges 
sagen for elevens lærere ved et lærerforsamlingsmøde, scm 
ledes af rektor. Dette møde ender som regel med, at lærer
forsamlingen anbefaler rektor at foretage en instilling 
til Direktoratet*.

Sagen forelægges Direktoratet.
På baggrund af forsømmelsesopgørelserne samt lærerforsam
lingens anbefaling, udarbejder rektor en skriftlig rede
gørelse, som forelægges eleven, hvorefter eleven selv får 
mulighed for i løbet af et par dage at udarbejde sig egen 
redegørelse om sagen. Disse to redegørelser sendes til Di
rektoratet, som træffer den endelige afgørelse.
Denne afgørelse kan indeholde en af følgende muligheder:

1. Eleven tilmeldes studentereksamen på normale vilkår.
2. Eleven tilmeldes studentereksamen på særlige vilkår, 

hvormed menes, at eleven skal til eksamen i alle fag 
og i fuldt pensum.
(Eleven kan da selv afgøre, om eksamen skal foregå på 
egen eller fremmed skole, d.v.s. med egne eller frem
mede lærere som eksaminatorer).

3. Eleven tilmeldes ikke studentereksamen.

For elever i 1. og 2. gymnasieklasse vil den under 2) 
nævnte mulighed ikke blive tilladt. Hvis direktoratet 
bestemmer, at en elev i 1. eller 2. gymnasieklasse ikke 
tilmeldes de afsluttende prøver til studentereksamen efter 
disse klasser, kan eleven ikke fortsætte i næste klasse. 
En sådan elev kan anmode skolen om at fortsætte i klassen
skoleåret ud med henblik på at gå klassen om, hvis eleve
ønsker det.
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FORÆLDREMØDER
I løbet af l.g får du lejlighed til sammen med dine for
ældre at komme til orienteringsaftener på skolen:
I august-september er der en forældre- og elevaften, som 
har karakter af et introduktionsmøde om din tilværelse 
som gymnasiast.
I januar ligger der et egentligt forældremøde, hvor du og 
dine forældre kan komme til at tale med dine faglærere, 
rektor og studievej lederne*.
Senere på foråret kommer så et møde med orientering om 
grenvalget før 2. g (se grendeling*) .
I__i.øbe;t_af^2 1 g er der tradition for et møde om foråret i 
lighed med l.g's januarmøde.

FRITAGELSE FOR UNDERVISNING
Du kan - efter dispensationsansøgning - blive fritaget 
for religion, hvis du tilhører et andet trossamfund end 
den danske folkekirke.
Endvidere kan du - efter lægeattest - blive fritaget for 
idræt. Ellers har du generel mødepligt*i alle fag!

FRIVILLIG IDRÆT
Skolen tilbyder ud over de to ugentlige timers obligato
riske idrætsundervisning frivillig idræt.
Fritidssporten ledes af skolens idrætslærere, der inden 
for de givne økonomiske rammer opretter hold.
Det primære i fritidssportsdeltagelsen skal være lysten, 
ikke færdighederne, hvorfor alle er velkomne til at komme 
sammen på tværs af klassetrin og køn i idrætsligt samvær. 
I forlængelse af den ugentlige frisportstime har man mu
lighed for at deltage i gymnasieskolernes landsdækkende 
stævner, hvor man udøver sin disciplin sammen med elever 
fra andre skoler. I det forløbne år har vi haft elever 
ude i håndbold, atletik, basketball og volleyball.
Ved det nye skoleårs start vil der være opsat tilmeldings
lister på elevernes opslagstavle* Den frivillige idræt fo
regår almindeligvis om eftermiddagen (kl. 13.35 - 15.00).



FRIVILLIG MUSIK
Du har mulighed for at deltage i mange musikaktiviteter på 
skolen efter skoletid. Den frivillige musikundervisning om
fatter kor, rytmisk og klassisk sammenspil og big band.
Der kommer opslag fra musiklærerne i begyndelsen af skole
året med nærmere oplysninger.

FÆLLESTIMER
Fællestimer er timer for alle skolens elever og lærere.
Som regel er de placeret i skoletiden, men de kan også lig
ge om aftenen. De fællestimer, der er placeret i skoletiden, 
er en del af undervisningen, og du skal derfor naturligvis 
komme til dem. Indholdet i fællestimerne kan være af både
underholdende, informerende og debatterende art. F.eks. har 
der været teaterforestilling, paneldiskussion i forbindelse 
med valg og film og foredrag, ligesom vi har haft besøg af 
kendte kunstnere.
Fællestimerne tilrettelægges af fællestimeudvalget, som ba
står af to lærere og to elever.
(Se rapport fra fællestimeudvalget s. 34 ) .

FÆLLESUDVALGET
Fællesudvalget består af 4 elever, rektor samt 4 lærere, 
hvoraf den ene er medlem af lærerrådets* forretningsudvalg 
Fællesudvalget holder åbne møder én gang om ugen. Der be
handles sager, som angår lærere og elever som helhed, f.eks. 
nyanskaffelser til skolen, godkendelse af fester, fællesti
mer og andre arrangementer på skolen.

G
GARDEROBE

Hver elev får en nummereret boks i garderoben.
Garderobenummeret udleveres af klasselæreren ved skoleårets 
start, og du vil så vidt muligt beholde samme garderobenurr - 
mer i alle 3 gymnasieår.
Du bør i øvrigt tage imod det gode råd ikke at efterlade
penge eller værdigenstande*i tøj, garderobebokse eller tasker.
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GL
Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er lærernes fagfore
ning, som forhandler løn- og arbejdsvilkår med staten og 
amterne*. På hvert gymnasium vælger lærerne en tillidsmand, 
som er kontaktled mellem lærerne og fagforeningen. Tillids
mand er i øjeblikket lektor Hans Mikael Holt.

GLEMTE SAGER
Hvis du har mistet en ting på skolen, så henvend dig til 
pedellen* Leon Sørensen. Det kan bemærkes, at de fleste 
glemte sager placeres i "glemmeskabet" i kældergangen, 
hvorimod glemte værdigenstande* indleveres til kontoret*.

GLO
Betegnelsen G.L.O. betyder Gymnasieelevernes Landsorgani
sation. Det er en af gymnasiasternes interesseorganisati
oner. Elevrådet* orienterer herom i begyndelsen af skoleåret. 
Se også DGS*.

GRENDELING
Elever i l.g skal engang i forårssemestret meddele deres 
grenvalg vedrørende undervisningen i 2. og 3. g. I skoleåret 
1984-85 er der på skolen følgende grene:
På sproglig linie: nysproglig (sN), samfundssproglig (sS) , 

fransksproglig (sF), musiksproglig (sM), 
Pa matematisk linie: matematisk—fysisk (mF), samfundsmate— 

matisk (mS), naturfaglig (mN), musikma
tematisk (mM), matematisk-kemisk (mK).

Studievej lederne*og faglærerne orienterer i l.g om fagenes 
indhold og eksaminernes kompetence. Desuden får du udleve
ret hæftet "Grendelingen i gymnasiet".

HULTIMER
En hultime er en pause i undervisningen på 30 minutter, 
som fremkommer ved, at der skæres 5 minutter af hver un- 

25 dervisningstime. Hultimen ligger altid fra kl. 9 til 
55 o9 , altså umiddelbart før 10-frikvarteret (se ringetider*

på hultimedage).
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I hver måned kan administrationen*disponere over én hul
time, hvor der holdes samling i salen, og hvor rektor og 
evt. lærere giver en række informationer til hele skolen. 
Elevrådet*disponerer ligeledes Over én hultime pr. måned, 
men kan anmode et særligt udvalg (bestående for øjeblik
ket af rektor Birthe Balleby, en lærer og en elev) om at 
få yderligere én hultime stillet til disposition. Elev
rådet har i det forløbne skoleår brugt sine hultimer bl.a. 
til at oplyse om DGS*, til at aflægge referat fra DGS- 
landsmødet samt til en ungdomspolitisk høring.

HYNDER
De blå hynder på spiseterrasserne må ikke fjernes fra bær - 
kene.
Der ligger i garderoben*et vist antal brugte hynder med et 
gult mærke på siden, og disse hynder må du gerne benytte 
f.eks. på gulvet eller udenfor på græs eller fliser. Men 
husk at lægge dem på plads igen.

INDRE INSPEKTOR
Adjunkt Steen Bentzen er indre inspektor.
Indre inspektor varetager bl.a. fordelingen af garderobe
numre* planlægning af rengøringsordningen* og den praktiske 
klargøring af lokaler til terminsprøver*og eksaminer*

KARAKTERER
Karakterer gives efter 13-skalaen. Du får karakterer tre 
gange om året, nemlig i december og marts, hvor der gives 
standpunktskarakterer, samt i juni, hvor der gives både 
års- og eksamenskarakterer.

KLASSEBETEGNELSER
Se grendeling?
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KLASSEBOKSE
Hver klasse har en boks, hvori der efter aftale mellem 
elever og lærer anbringes undervisningsmateriale til ud
levering eller inddragelse.
Boksene er placeret på væggen ved trappen ned til kælderen.

KLASSELÆRER
Hver klasse på skolen har en klasselærer, som udover at un
dervise den pågældende klasse varetager forskellige prakti
ske funktioner i forhold til klassen. Klasselæreren er så
ledes bl.a. en slags "forbindelsesled" mellem administrati
onen* (herunder rektor og administrativ inspektor) og klas
sen .

KNALLERTPARKERING
Knallertparkering findes kun ved de afmærkede felter på 
"Studiestræde" (den sti udenfor kælderen, der går under 
Tranekærvej). Du må altså ikke parkere din knallert i kæl
deren .

KONTORET
Se administrationskontoreft

KOR
Se frivillig*musik.

KORTSPIL
Du må gerne spille kort i frikvarterer eller i "mellem
timer", (altså når det ikke generer arbejdet).
Men du må ikke - heller ikke ved andre slags spil - spil
le om penge eller lignende.

KUNSTUDVALGET
Kunstudvalget sørger for indkøb af kunst til skolen og har 
endvidere arrangeret udstillinger af forskellige kunstnere, 
både professionelle og amatører. Udvalget består af to lære
re og to elever.
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LEKTOR
En lektor er en fastansat lærer, der har været ansat i ever
15

LÆREBØGER
Lærebøger udlånes til eleverne. Du skal derfor forsyne bø
gerne med slidstærkt omslag og skåne bøgerne mest muligt. 
Du må kun foretage understregninger og tilføjelser i bøger
ne efter lærerens udtrykkelige anvisning, men du skal skri
ve navn i navnerubrikken i alle bøgerne.
I øvrigt er du økonomisk ansvarlig for bøgerne.

LÆRERFORSAMLINGEN
Lærerforsamlingen udgøres af alle skolens lærere. På lærer
forsamlingsmøderne drøftes undervisningsspørgsmål, elever
nes karakterer*og standpunkter, og der træffes beslutning om, 
hvordan man vil rådgive den enkelte elev. Møderne tilrette
lægges og ledes af rektor.

LÆRERKANDIDATER
I august og februar modtager skolen et antal lærerkandida
ter, som har taget embedseksamen på universitetet i ét el
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ler to fag (og altså er cand. mag. eller cand. scient.). 
For at uddanne sig til gymnasielærere skal de tage prak
tisk pædagogikum ved en skole.
Det betyder, at de gennem et semester dels følger undervis
ningen i nogle klasser, dels underviser de samme klasser. 
(Se også side 17).

LÆRERRÅDET
Lærerrådet består af rektor, alle fastansatte lærere, års
vikarer, kvotaansatte samt timelærere.
Lærerrådet behandler en række sager, der har betydning for 
skolens daglige drift, f.eks. principper for ekskursioner* 
og studierejser* afholdelse af studiedage* regler for kopi
ering* Også den mere langsigtede planlægning som f.eks. op
rettelse af nye grene behandles i lærerrådet.
Møderne tilrettelægges og ledes af et tremands forretnings
udvalg, der vælges hvert år.
Lærerrådet vælger lærernes repræsentanter til de fælles 
elev- og lærerudvalg (se fællesudvalg* læsesalsudvalg* 
R.A.S., stipendienævnet, fællestimeudvalget*, kunstudval- 
get*) .
Elevrådsrepræsentanter har ret til at overvære og udtale 
sig om de fleste af de sager, lærerrådet behandler. 
(Se rapport fra lærerrådet s. 27 ) .

LÆSESAL
Læsesalen kaldes også biblioteket. Her kan du i skolens 
åbningstid finde og læse både faglitteratur og skønlittera
tur, ligesom læsesalen er velforsynet med opslagsværker som 
leksika og store ordbøger samt tidsskrifter. Bøgerne på læ
sesalen er opstillet efter det system, du kender fra andre 
biblioteker (decimalklassesystemet), leksika og tidsskrif
ter findes på gangen mellem læsesalen og musiklokalet.
Der skal selvfølgelig altid være ro på læsesalen, og du må 
ikke ryge, spise eller drikke dér. Se også læsesalsudvalgt

Nogle af læsesalens bøger kan hjemlånes, mens resten af bø
gerne ikke må fjernes.
Hvis du ønsker at låne en bog, skal du henvende dig til den 
biblioteksmedarbejder, der sidder på læsesalen. Hvis den 
ønskede bog er godkendt til hjemlån, vil biblioteksmedar
bejderen gøre den klar til dig den følgende dag. For at få 
bogen udleveret skal du vise dit studiekort*. Lånetiden er 
14 dage.
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LÆSESALSUDVALGET
Læsesalsudvalget består af to elever, rektor, to lærere 
skolens bibliotekar og en bibliotekar fra Risskov biblio-- 
tek. Skolens bibliotekar er lektor Karin Holmboe.
Læsesalsudvalget tager sig af sager vedrørende læsesalen* 
Du er velkommen til at komme med forslag til anskaffelse 
af bøger eller tidsskrifter, som læsesalsudvalget så vil 
tage stilling til.

M
MEDDELELSER

Meddelelser af forskellig art (om skemaændringer*, eksami-- 
ner* terminsprøver*, studiekredse* m. v. ) gives på de dertil 
beregnede opslagstavler? I specielle tilfælde (bl.a. i for
bindelse med eksamen) gives meddelelser også mundtligt, 
hvilket ofte foregår i en hultime*.
Det forventes i alle tilfælde, at du selv sørger for at 
holde dig orienteret.

MØDEPLIGT
Se forsømmelser*.

OPRYKNING FRA 1. eller 2. g
I slutningen af hvert skoleår holdes der et lærerforsam
lingsmøde* hvor lærerne diskuterer de elever, hvis stand
punkt er svagt. Som afslutning på denne diskussion udtaler 
lærerforsamlingen sig om, hvorvidt en elev bør fortsætte i 
næste klasse. Derefter afgør eleven og, hvis eleven er un
der 18 år, dennes forældre, om eleven rykkes op i næste 
klasse.

OPSLAGSTAVLER
Der er opslagstavler mange steder på skolen, men den op
slagstavle, du specielt skal rette din opmærksomhed imod.
findes på torvet nærmest ved hovedindgangen. På denne op-'



64

slagstavle, som du skal studere flere gange om dagen, 
(bl.a. når du kommer om morgenen, og inden du går hjem), 
gives oplysninger om skemaændringer og andre meddelelser*.

ORDENSREGLER
Den vigtigste regel er (temmelig indlysende):
Vis hensyn mod alle dine medmennesker.
Heraf følger, 1) at du møder til tiden,

2) at du ikke støjer, hvor og når det kan 
genere,

3) at du rydder op efter dig,
4) at du ikke ryger, spiser eller drikker i 

klasselokalerne, i salen eller i læsesalen
(Særlige regler gælder for båndoptagere*, cykelparkering* er 
statning*knallertparkering*, kortspil*, læsesal*, rengøring”*;
rygning*, spiseterrassernet øT*) .

PEDEL
Skolens pedel hedder Leon Sørensen, og han træffes normalt 
på skolen i tidsrummet 7.00 - 12.00 og 13.00 - 17.00.
Pedellens værksted findes i kælderen, men er han ikke at 
træffe der, kan han i vigtige tilfælde tilkaldes fra kon
toret .
Skolens pedelmedhjælper, som hedder Bøje Rosenkvist Jensen, 
kan ligeledes tilkaldes fra kontoret.
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RAPTUS
Elevforeningen RAPTUS (Risskov Amtsgymnasiums Progressive 
Tilbud Uden for Skoletid) har til formål at lave arrange
menter for skolens elever og lærere uden for skoletid med 
henblik på at skabe et godt miljø på skolen.
I skoleåret 1983-84 har foreningen bl.a. arrangeret film
forevisninger og samba-af tener. (Se elevrådets rapport si
de 26 ) .

R.A.S.
Risskov Amtsgymnasiums Støttefond af 9. november 1982. Fon
dets formål er at tilvejebringe økonomiske midler, hvoraf 
kun renterne er til rådighed til uddeling blandt elever på
Risskov Amtsgymnasium.
R.A.S. yder økonomisk støtte til ekskursioner* studiere; ser
og andre rejser til elever, der af økonomiske årsager nor
malt ville være afskåret fra at deltage i disse arrangemen
ter. R.A.S kan desuden yde støtte til elevaktiviteter og 
andre foranstaltninger til gavn for eleverne; og i ekstra
ordinære situationer kan fondet yde kortvarige lån til 
elever, der har et akut økonomisk behov.
Fondet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Rektor, lærer- 
rådsformanden, fællesudvalgsrepræsentanten fra elevrådets 
forretningsudvalg, to elever samt en lærer udpeget af fæl
lesudvalget .
Udbetaling af støtte finder sted umiddelbart før rejsen; påbe
gyndelse, hvis elevens skriftlige ansøgning imødekommes(se s.30)

RE-EKSAMINATION
I de fag, hvori
gen af 1. eller

den afsluttende eksamen*afholdes ved ude an
2. g, kan du ved henvendelse til rektor an

mode om at aflægge ny prøve i august, hvis du som årskaz ak
ter i faget har fået 5 eller derover og som eksamenskarak
ter 00 eller 03. Desuden kan der foretages "ønsket eksanina- 
tion" i følgende tilfælde: hvis eksamen i et af de ovenfor
nævnte fag er bortfaldet, kan du, hvis du har fået årskarak
teren 00 eller 03, anmode om at aflægge prøve i faget i au
gust.
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REGNEMASKINER
Regnemaskiner udlånes til alle elever.
Hver regnemaskine er forsynet med et nummer, som er indgra
veret på regnemaskinens bagside, og du skriver ved udleve
ringen af regnemaskinen under på, at du har lånt en regnema
skine med et givet nummer. Du er som ved lærebøger* økonomisk 
ansvarlig for regnemaskinen.

REJSER
I gymnasietiden kommer du måske til at opleve en eller fle
re klasserejser, men det skal bemærkes, at det ikke i noget 
fag er obligatorisk at arrangere rejser.
En type rejser hedder "Ekskursioner". I flere fag (f.eks. 
historie og geografi) kan indgå faglige ekskursioner i 
Danmark samt Sydslesvig, Skåne, Halland og Blekinge. Til 
disse ekskursioner ydes der tilskud fra Århus Amt; de har 
en varighed på maksimalt 5 dage og er at betragte som un
dervisning .
En anden type rejser hedder "Studierejser". Det er faglige 
rejser til udlandet, og til disse studierejser yder Århus 
Amt ikke tilskud; men stof med forbindelse til studierej
ser opgives alligevel til eksamen.
En tredie type rejser kalder vi "Rejser". Her er tale om 
rejser, der ikke kan karakteriseres som ekskursioner eller 
studierejser. Rejserne er frivillige, de foregår i ferier, 
og stof afledt af dem indgår normalt ikke i pensum. 
Andetsteds i dette årskrift kan du se nogle af årets eks
kursioner, studierejser og rejser nærmere omtalt (se side 
37) .

REJSESTØTTEUDVALGET
Rejsestøtteudvalget består af 2 lærere og 2 elever, der 
vælges af henholdsvis lærerrådet og elevrådet hvert år i 
august/september.
Rejsestøtteudvalgets opgave er at fordele de midler, der 
kan komme til udbetaling fra Risskov Amtsgymnasiums Støtte
fond (RAS*).
Fordelingen af det til rådighed stående beløb foregår halv
årligt efter følgende principper:
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a) Støtte til rejse gives kun til elever, som har indsendt
ansøgning til udvalget. Ansøgningsskemaer fås på admii.i-
strationskontoret*.
ANSØGNINGSFRIST: 1. marts og 1. september.

b) Ansøgerne opdeles efter et skønsprincip i økonomisk be 
rettigede og økonomisk ikke-berettigede modtagere af
støtte.

c) Det til rådighed stående beløb fordeles herefter mellem 
de økonomisk berettigede ansøgere, således at størrelsen 
af støtten står i forhold til ansøgernes behov.

d) Vedrørende støttebeløbets størrelse er der følgende giæn- 
ser:
1) Det kan kun undtagelsesvis overskride 75% af rejsens 

pris (eksklusiv forplejning).
2) Til en enkelt støttemodtager kan beløbet højst udgøre 

25% af det samlede til rådighed stående beløb for det 
pågældende halvår.

3) Der udbetales ikke beløb under 50 kr.
4) En ansøger kan kun undtagelsesvis modtage støtte fra 

RAS mere end én gang i et kalenderår.
e) Snarest muligt efter rejsestøtteudvalgets beslutning on, 

hvordan et givet halvårs fordeling skal foretages, får 
støtteansøgerne svar på deres ansøgning; og dette svar 
meddeles naturligvis også til bestyrelsen for RAS.

f) Hvis en del af det tilrådighed stående beløb ikke uddeles, 
overføres pengene til udbetaling ved næste fordelingsrån
de .

REKTOR
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sit kontor. (Den "officielle" træffetid er kl. 12-13).
Rektor er gymnasiets administrative og pædagogiske leder, 
og rektor er som sådan ansvarlig over for de offentlig myn
digheder (Direktoratet* og amtet?) .
Det vil være naturligt, at du (eller dine forældre) henven
der dig til rektor angående problemer, som opstår i forbin
delse med din skolegang og eksamen*.

RENGØRING
Vi har en rengøringsordning på skolen, som fungerer på føl
gende måde: de enkelte klasser har på skift i en uge ad gan
gen ansvaret for rengøring af spisepladserne*og garderoben* 
Umiddelbart efter spisefrikvarteret (d.v.s. kl. 12.00) skal 
den ansvarlige klasse (så hurtigt som muligt) gøre følgen
de :

1) sørge for, at alt affald lægges i de store skralde
spande ,

2) sørge for, at alle flasker sættes på plads i de frem 
satte flaskekasser,

3) tørre bordene af med en fugtig klud, (klude og span
de står ved trapperne op til spiseterrasserne og 
spandene tømmes efter brug)

4) sørge for, at borde og stole står ordentligt,
5) feje affald sammen i garderoben.

Der hænger et opslag på den sorte opslagstavle* (på torvet), 
hvor man bl.a. kan se, hvornår de forskellige klasser er an' 
svarlige for oprydningen.
Da I alle sammen (på et eller andet tidspunkt) skal deltage' 
i denne ordning, bør I fra starten vise jer solidariske og 
selv rydde op. Dette vil nedsætte arbejdet for den ansvarli-j
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ge klasse, og i øvrigt er det det eneste rimelige.
Du opfordres i øvrigt til i almindelighed at hjælpe til med 
at holde orden overalt på skolen (hvorfor kan du nok selv 
regne ud! ) .

RINGETIDER
På almindelige skoledage, hvor timerne er på 45 minutter, 
er der ingen ringning. Du skal altså selv holde øje med 
klokken for at komme til klassen til tiden. På hultimedage* 
hvor der (indtil kl. 13.35) kun er 40 minutter pr. time, 
ringer klokken ved timernes begyndelse og slutning.

Almindelige skoledage Hultimedage
08.00 - 08.45 08.00 - 08.40
08.50 - 09.35 08.45 - 09.25
09.55 - 10.40 hultime (ca. % time)
10.45 - 11.30 frikvarter
12.00 - 12.45 10.15 - 10.55
12.50 - 13.35 11.00 - 11.40
13.45 - 14.30 12.10 - 12.50
14.35 - 15.20 12.55 - 13.35

RYGNING
Rygning er tilladt på fællesarealerne (spiseterrasserne* 
gangene og garderoben*) .
Husk at komme aske og cigaretskod i askebægrene.
Derimod er rygning forbudt i klasserne, på læsesalen* og 
i salen, samt generelt i de første 15 minutter af spise
pausen .

SEMESTER
Semester betyder halvårlig undervisningsperiode, og ordet 
anvendes gerne i forbindelsen "efterårssemester" (d.v.s. 
august til december) eller "forårssemester" (d.v.s. januar 
til juni).

SKEMA
Du får ved skoleårets start udleveret dit (uge-)skema for 
det.kommende år, idet du enten får et duplikeret skema, el
ler idet din klasselærer* dikterer skemaet.
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I øvrigt bedes du bemærke, at der på opslagstavlen* på torvet 
opsættes et "totalskema" for alle lærere og klasser, og ved 
brug af dette totalskema vil du være i stand til dels at 
finde en bestemt lærer, dels at finde en bestemt klasse.

SKEMAÆNDRINGER
Se opslagstavlen^

SKOLEBØGER
Se lærebøgert

SKOLEFESTER
Det er fællesudvalget* som beslutter, hvor mange fester der 
skal holdes på skolen i løbet af et skoleår; oftest er der 
tre. Almindeligvis arrangeres festerne af elevrådets fest
udvalg, men også f.eks. et studiedagsudvalg*eller en ar- 

* bejdsgruppe nedsat for at skaffe penge til R.A.S. kan sta 
for arrangementet.
Der vælges nye medlemmer til elevernes festudvalg en gang om 
året, nemlig ved skoleårets begyndelse. Det tilstræbes, at 
alle tre årgange er repræsenteret for at opretholde en vis 
kontinuitet af erfarne medlemmer.

Normalt kan du ved skolefesterne købe øl eller vin, men du 
må under ingen omstændigheder medbringe nogen som helst form 
for drikkevarer.

SKRIVEMASKINER
I elevrådslokalet findes en skrivemaskine, som du frit 
kan benytte til opgaveskrivning og lignende.

S.O■S.-børnebyer
S.0.S.-hjælpeudvalget er en organisation bestående af et 
medlem fra hver klasse, altså 27 i år. Udvalgets medlemmer 
samler penge ind til forskellige SOS-børnebyer over hele 
verden. Forældreløse børn får i børnebyen en ny familie, 
eller i hvert fald en ny mor og nogle søskende, og bliver 
selvfølgelig samtidig underholdt med f.eks. mad og tøj. 
Pengene hjælpeudvalget samler ind, går til de 25 børn, som 
elever og lærere på Risskov Amtsgymnasium har adopteret.



Bidraget har hidtil været 5 kr. pr. måned, og der modtages
naturligvis også gerne enkeltbidrag.

SPISETERRASSERNE
Vi har 3 spise- og opholdsterrasser på gymnasiet. Hvis di 
f.eks. på grund af en lærers sygdom har fået en fritime, . 
kan du stilfærdigt opholde dig på spiseterrasserne. Bemærk 
dog her, at terrasserne udenfor frikvartererne er reservs
ret til forskellige formål, idet: 
spiseterrasse A er forbeholdt såkaldt "frit arbejde", d./.s. 

anden stilfærdig beskæftigelse end skole
arbejde , 

spiseterrasse B er forbeholdt individuelt arbejde, 
spiseterrasse C er forbeholdt gruppearbejde samt afholdelse 

af "prøver".

SPRITDUPLIKERING
Der findes i elevrådslokalet og i samfundsfagsdepotet sprit 
duplikatorer, som du kan benytte til trykning af opgaver og 
lignende.
Papir og sprit hentes på kontoret* og spritstencils ligger 
på reolen udenfor kontoret.
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STUDIEDAGE
Studiedage (og temadage) er én eller flere dage, hvor det 
normale skema suspenderes, og klasseinddelingen opgives.
I stedet dannes der en række mindre grupper, som arbejder 
enten med ét fælles emne eller med flere forskellige emner. 
Ved redaktionens afslutning var der ikke planlagt studie
dage i skoleåret 84-85. (Se i øvrigt side 32).

STUDIEKORT
Du får ved skoleårets start udstedt et studiekort, der kan 
bruges som bevis for, at du går på skolen. Studiekortet 
skal således bl.a. forevises ved indgangen, når du delta
ger i skolefester* og du kan desuden i visse tilfælde opnå 
rabatter (i butikker, teatre o.lign.) ved forevisning af 
studiekortet.

The holder of this certificate is a student at an 
institute of higher education in Denmark.

Die umseitig abgebildete Person studiert an 
einer Oberschule in Dänemark.

Cette carte certifie, que le détenteur, dont la photo 
est ci-jointe, est inscrit au lycée au Danemark.

Headmaster Oberstudiendirektor/ Proviseur

FOTO

CPR-nr.

er indtil juni 19

elev på
Risskov Amtsgymnasium 

DK-8240 Risskov

Den studerendes underskrift

Hvis du mister studiekortet, bedes du omgående melde dette 
til administrationskontoret* som da, mod betaling, kan ud
stede et nyt studiekort.

STUDIEKREDSE
Der kan på skolen oprettes studiekredse omkring specielle 
emner. Betingelserne er, 1) at der er en kompetent studie
kredsleder og mindst 10 deltagere, 2) at projektet varer 
ca. 8 timer, og 3) at emnerne behandles på gymnasieniveau. 
Oprettelse af studiekredse kræver forhåndsgodkendelse af 
fællesudvalget*.

STUDIELEKTOR
En studielektor er en fastansat lærer, som er rektors med
hjælp i pædagogiske, tværfaglige og visse administrative 
sager. Studielektorerne varetager således tilsynet med, og
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den overordnede vejledning af lærerkandidater*.
Vi har for tiden 3 studielektorer på skolen, nemlig Knud 
Børge Bendtsen, Poul Breum og K. Steffensen.

STUDIEREJSER
Se rejsert

STUDIESKOLEN
Du og dine forældre har mulighed for at deltage i en af de 
studiekredse, der traditionelt tilbydes i februar måned un
der betegnelsen "Studieskole for forældre og elever".
Fælles for de forskellige studiekredse, der går over 3 af
tener, er, at de ikke forudsætter specielle forkundskaber, 
- så forældre og elever kan altså mødes på lige fod.
I december eller januar måned vil du og dine forældre mod
tage en indbydelse til at være med i Studieskolen. Her v:.l 
de forskellige studiekredsemner blive præsenteret.

STUDIEVEJLEDNING
Studievejlederne har - gennem forskellige aktiviteter - 
til opgave at hjælpe eleverne med at planlægge og gennem
føre gymnasieforløbet på den bedst mulige måde, ligesom 
studievejlederne hjælper med at vælge og planlægge det 
efterfølgende erhvervs- eller uddannelsesforløb.
Hver klasse får tilknyttet en bestemt studievejleder, og 
vedkommende vil i begyndelsen af skoleåret tage kontakt 
til klassen. Det betragtes som noget helt naturligt, at 
du henvender dig til studievejlederen med problemer af 
uddannelsesmæssig, økonomisk, social eller personlig ka-
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Studievej lederne for de forskellige klasser i skoleåret 
84/85 er følgende: 
adjunkt Kirsten Hölmgaard Jakobsen: 3x, 3z, 2a, 2x, Ix 
adjunkt Inge Kaufmann: 3u, 2u, 2v, ly, lu 
adjunkt Aksel Pedersen: 3a, 3w, 2b, 2z, 1c 
lektor Jette Schjørring: 3c, 3y, 2y, la, Ib 
lektor Preben Torntoft: 3b, 3v, 2c, 2w, Iz, Iv 
Studievej ledernes træffetid fremgår af de skemaer, der 
hænger udenfor studievejlederkontorerne.
Bemærk i øvrigt, at der i "forkontoret" til et af studie
vejlederkontorerne findes en del materiale, som du kan 
studere eller eventuelt få udleveret.

S.U. (Statens uddannelsesstøtte)
Elever kan søge støtte i form af stipendier og statslån. 
Tildeling af støtte er afhængig af alder, om man er hjem
me- eller udeboende, samt af forældres og egne indtægts- 
og formueforhold. Statsgaranteret lån kan søges af alle 
over 18 år uafhængigt af forældreindtægt. En betingelse 
for at modtage støtte er, at man er studieaktiv.
Vær opmærksom på, at hvis du bliver 18 inden den 30/6-85, 
kan du allerede nu aflevere ansøgningsskema.
Ansøgningsskema fås ved administrationskontoret, og det 
afleveres personligt på kontoret til Vera Rosenlund, 
senest den 25. i hver måned. - SIDSTE FRIST for indsen
delse af ansøgninger er af S.U. fastsat til 8/5-1985 for 
skoleåret 1984-85.

SYGEMELDING
Hvis du bliver syg og må påregne en længere sygdomsperiode, 
forventes det, at skolen (f.eks. telefonisk) underrettes 
herom. (Se også sygeundervisning*).
Du vil i slutningen af skoleåret blive orienteret om de 
særlige regler vedrørende sygdom i forbindelse med eksamen*.
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SYGETRANSPORT
Hvis du på grund af sygdom er ude af stand til at bruge 
offentligt eller eget transportmiddel til og fra skole, 
kan du, hvis du har en lægeordinering, henvende dig på 
administrationskontoret til sekretær Vera Rosenlund om 
at få iværksat sygetransport.

SYGEUNDERVISNING
Elever, der er fraværende på grund af sygdom, som forvei- 
tes at vare mere end 3 uger, har ret til sygeundervisniag. 
Denne sygeundervisning, der naturligvis må afpasses eftar 
elevens helbredstilstand, kan ikke overstige 5 ugentlige 
timer, og den kan ikke strække sig over mere end 8 uger. 
Hvis du skulle komme i en situation, hvor sygeundervisning 
må påtænkes, vil de nærmere omstændigheder for afholdelsen 
af timerne blive aftalt med skolens rektor.

TELEFON
Du kan ringe fra skolen fra mønttelefonen ved indganger til 
elevrådslokalet. Telefonnummeret er 21 48 50.

TERMINSPRØVER
Der afholdes terminsprøver for 3.g i de fag, som der skal 
aflægges skriftlig prøve i ved studentereksamen. Prøverne, 
der har samme omfang som ved studentereksamen, ligger som 
regel i november og marts.

TILVALG
Alle elever i l.g skal engang i forårssemestret meddele, 
om de i 2. og 3.g ønsker at modtage undervisning i musik 
eller formning.
De elever, der vælger samfundssproglig eller musiksproglig 
gren, skal desuden vælge mellem engelsk eller tysk.

TIMEPLAN
Se næste side.
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TIMEPLAN
Fagenes ugentlige timetal.

Sproglig linie Matematisk linie

ig 2 . og 3.g ig 2 og 3 ■ g
nyspr. 
gren

nyspr. 
gren m/ 
skr.
fransk

samf. 
spr. 
gren

musik
spr . 
gren

fys. 
ma t. 
gren

nat. 
mat. 
gren

samf.
mat.
gren

musik 
mat.
gren

kern. 
mat. 
gren

Religion O 1 2 1 2 1 2 1 2 o 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Dansk 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4

Engelsk

Tysk

4

3

4 6

3 5

4 6

4 4
I3 5 3 51 ( 5 o o o o o o o o o o

Fransk/Spansk
Russisk 5 3 3 6 4 3 3 33 

______
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Latin 4 o o o o o 4 o

Cldtidskundsk. 1 2 o 2 o 2 o 2 o 1 2 o 2 o 2 o 2 o 2 o

Historie 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Samfundsfag og 
samfundslære

o 1 O 1 5 5 O 1 O 1 o 1 5 5 O 1 o 1

Geografi 2 o o o o 3 2 o o 3 o 3 2 3 2 3 o 3 o

Biologi
Biokemi

O o 3 o 3 o 3 o 3 o 3
)
r 7 o 3 o 3 o 3

Kemi 2 3 o 3 o 1 o 3 o 4 3

Fysik 3 3 5 2 2 2 2 2 2 2 2

Matematik 2 3 o 3 o 3 o 3 o 5 5 6 3 3 3 3 3 3 5 6

Musik,særfag o o o O o o o 4 6 o o o o o o o 4 6 o o

Legemsøvelser 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Musik
Formning og 
kunstforståelse

2

o
I2 1 2 1 2 1 2 1

2 

o
■2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

30 3o 3o 3o 3o 3o 3o 3o 3o 3o 3o 3o 3o 3o 3o 3o 31 3o 3o 3o
_____1



UDMELDELSE
Udmeldelse skal ske skriftligt, og hvis du er under 18 år, 
skal dine forældre underskrive udmeldelsen.

VÆRDIGENSTANDE
Skolen har ingen forsikring*til erstatning af stjålne eller 
bortkomne værdigenstande (d.v.s. penge, smykker, o.s.v.). 
Du bør derfor i videst muligt omfang undgå at medbringe 
værdigenstande på skolen.
Hvis du finder bortkomne værdigenstande, bedes du indlexere 
dem til kontoret.

0
ØL

Du må ikke drikke øl, vin eller spiritus på skolen (heller 
ikke i eksamensperioden). Særlige regler gælder for skolefe
ster*.

ÅRSPRØVER
Der holdes årsprøver i maj/juni for 1. og 2.g. For l.g e: 
der prøve i 3 skriftlige fag (for sproglige: dansk, engelsk 
og tysk - for matematikere: dansk, matematik I-II), samt prø 
ver i 3 mundtlige fag (inklusive eventuelle studentereks i- 
mensfag).
Der er 4 skriftlige prøver og 3 mundtlige prøver for 2.g.
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