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RISSKOV AMTSGYMNASIUM
Tranekærvej 70
8240 Risskov
Telefon (06) 21 40 77
Kontortid 08.00 - 15.00 (undtagen lørdag)

Rektor Birthe Balleby er i aim. på skolen, men træffes sikrest efter aftale.

Rektors stedfortræder: lektor Jens Damm

Administrativ inspektor: lektor Jens Damm

Lærerrådets formand: lektor Gerhard Offenberg

Lærerværelset tlf. (06) 21 42 25
Pedel Leon Sørensen tlf. (06) 21 42 72
Elevtelefon (06) 21 48 50

Århus Amtskommune, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg.
Århus amtsråds undervisnings- og kulturudvalg, 
formand: Inger Mikkelsen, Galten.

Skolerådet ved Risskov Amtsgymnasium har følgende medlemmer: 
amtsrådsmedlem Frede Bakkær, fru Bodil Bak Gardner, fuldmægtig Johannes 
Raben-Beck, rektor Birthe Balleby, adjunkt Ebbe Larsen, lektor Hans Mikael 
Holt, sekretær Ritva Røgilds, elev Karin Schoubo Nielsen og elev Anders 
Holmgaard.

Det nye skoleår starter mandag den 12- august.

l.g møder kl. 9.00, medens 2. og 3.g møder kl. 10.00.
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ÅRSSKRIFT-KRONIKKEN
Blandt lærerne foregår der løbende en debat om pædagogiske og skolepolitiske forhold. Årsskrift
kronikken udspringer af denne debat; redaktionen har bedt Aksel Pedersen formulere nogle 
synspunkter.

Kampen om gymnasiets 
fremtid
Gymnasiet har længe været fredet i 
den uddannelspolitiske debat. Medens 
folkeskolen, lærlingeuddannelserne og 
de videregående uddannelser ofte har 
været politisk kontroversielle, har 
gymnasiet levet en mere ubemærket 
tilværelse siden den sidste store struk
turændring i 1961.

Der var dog i 1970’erne forslag 
fremme om en egentlig fælles uddan
nelse for de 16-19 årige - en uddannel
se, der skulle ophæve århundreders 
opdeling af de unge i tre båse i uddan
nelsessystemet, nemlig det bogligt-teo- 
retiske gymnasium, de praktiske fagli
ge uddannelser og de korte specialud
dannelser. Disse forslag løb dog hur
tigt ud i sandet og forsvares i dag offi
cielt kun af Regeringens Ungdomsud
valg og elevorganisationen DGS. Di
skussionen bevægede sig iøvrigt hur
tigt fra integration til koordination og 
praktisk samordning af disse uddan
nelser; men selv på disse områder har 
det knebet med samarbejdet mellem 
dem.

Stivheden i ungdomsuddannelserne 
har medført, at nogle uddannelser kan 
virke socialt fremmede for mange un
ge, og at der ikke kan tilbydes mere 

spændende uddannelsestilbud på tværs 
af båsene. Endvidere er det vanskeligt 
at skifte uddannelse for de unge, og 
mange bliver dobbeltuddannede. En
delig kunne en samordning af uddan
nelserne have højnet niveauet i de al- 
mendannende fag, hvilket kunne være 
værdifuldt i lyset af den teknologiske 
udvikling.

Det må imidlertid konstateres, at 
gymnasiet fortsat i mange år vil være 
udpræget bogligt og teoretisk, og at der 
således vil være et skarpt skel mellem 
gymnasiet og de faglige uddannelser. 
De nye reformforslag - som jeg senere 
vil komme ind på - koncentrerer sig 
da også om gymnasiet og har som væ
sentligste baggrund især bekymringer 
over, at det nuværende gren-gymna
sium er for dyrt. Der er dog også mere 
principielle ideologiske overvejelser i 
den aktuelle debat. Det vil nok være 
nødvendigt at se på gymnasiets udvik
ling de sidste 25 år for at forstå disse 
overvejelser. Jeg vil derfor i det føl
gende først beskrive centrale træk i 
denne udvikling og derefter vurdere 
reformforslagene i relation til denne 
udvikling.

Det må indledningsvis slås fast, at 
gymnasiet trods en tilsyneladende 
uændret ydre form har ændret sig me
get siden 1950erne - så meget, at det 
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KARAKTERER
Karakterer gives efter 13-skalaen. Du 
får karakterer tre gange om året, nem
lig i december og marts, hvor der gives 
standpunktskarakterer, samt i maj
juni, hvor der gives både års- og eksa
menskarakterer.

KLASSEBETEGNELSER 
Se grendeling*.

KLASSEBOKSE
Hver klasse har en boks, hvori der 
efter aftale mellem elever og lærer an
bringes undervisningsmateriale til ud
levering eller inddragelse.

Boksene er placeret på væggen ved 
trappen ned til kælderen.

KLASSELÆRER
Hver klasse på skolen har en klasselæ
rer, som udover at undervise den på
gældende klasse varetager forskellige 
praktiske funktioner i forhold til klas
sen. Klasselæreren er således bl.a. en 
slags »forbindelsesled« mellem admi
nistrationen* (herunder rektor og ad
ministrativ inspektor) og klassen.

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

KONTORET
Se administrationskontoret*.

KOR
Se frivillig* musik.

KORTSPIL
Du må gerne spille kort i frikvarterer 
eller i »mellemtimer«, (altså når det 
ikke generer arbejdet).

Men du må ikke - heller ikke ved 
andre slags spil - spille om penge eller 
lignende.

KUNSTUDVALGET
Kunstudvalget sørger for indkøb af 
kunst til skolen og har endvidere ar
rangeret udstillinger af forskellige 
kunstnere, både professionelle og 
amatører. Udvalget består af to lærere 
og to elever.

LEKTOR
En lektor er en fastansat lærer, der har 
været ansat i over 15 år.

LÆREBØGER
Lærebøger udlånes til eleverne. Du 
skal derfor forsyne bøgerne med slid
stærkt (helst gennemsigtigt) omslag og 
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skåne bøgerne mest muligt. Du må 
kun foretage understregninger og til
føjelser i bøgerne efter lærerens ud
trykkelige anvisning, men du skal skri

ve navn i navnerubrikken i alle bøger
ne.

I øvrigt er du økonomisk ansvarlig
for bøgerne.

LÆRERFORSAMLINGEN
Lærerforsamlingen udgøres af alle 
skolens lærere. På lærerforsamlings
møderne drøftes undervisningsspørgs
mål, elevernes karakterer* og stand
punkter, og der træffes beslutning om, 
hvordan man vil rådgive den enkelte 
elev. Møderne tilrettelægges og ledes 
af rektor.

LÆRERKAN  DIDA TER
I august og februar modtager skolen et 
antal lærerkandidater, som har taget 
embedseksamen på universitetet i ét 
eller to fag (og altså er cand.mag. eller 
cand.scient.). For at uddanne sig til 
gymnasielærere skal de tage praktisk 
pædagogikum ved en skole.

Det betyder, at de gennem et seme

ster dels følger undervisningen i nogle 
klasser, dels underviser de samme 
klasser. (Se også side 17).

LÆRERRÅDET
Lærerrådet består af rektor, alle fast
ansatte lærere, årsvikarer, kvotaansat 
te samt timelærere.

Lærerrådet behandler en række sa
ger, der har betydning for skolens dag
lige drift, f.eks. principper for ekskur
sioner* og studierejser*, afholdelse af 
studiedage*, regler for kopiering*. 
Også den mere langsigtede planlæg
ning som f.eks. oprettelse af nye grene 
behandles i lærerrådet.

Møderne tilrettelægges og ledes af 
et tremands forretningsudvalg, der 
vælges hvert år.
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Lærerrådet vælger lærernes repræ
sentanter til de fælles elevog lærerud
valg (se fællesudvalg*, læsesalsud
valg*, R.A.S.*, stipendienævnet, fæl
lestimeudvalget* , kunstudvalget*).

Elevrådsrepræsentanter har ret til at 
overvære og udtale sig om de fleste af 
de sager, lærerrådet behandler.

(Se rapport fra lærerrådet s. 29).

LÆSESAL
Læsesalen kaldes også biblioteket. 
Her kan du i skolens åbningstid finde 
og læse både faglitteratur og skønlitte
ratur, ligesom læsesalen er velforsynet 
med opslagsværker som leksika og sto
re ordbøger samt tidsskrifter. Bøgerne 
på læsesalen er opstillet efter det sy
stem, du kender fra andre biblioteker 
(decimalklassesystemet), leksika og 
tidsskrifter 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 læsesalsud
valg*).

Nogle af læsesalens bøger kan hjem
lånes, mens resten af bøgerne ikke må 
fjernes.

Hvis du ønsker at låne en bog, skal 
du henvende dig til den biblioteks
medarbejder, der sidder på læsesalen. 
Hvis den ønskede bog er godkendt til 
hjemlån, vil biblioteksmedarbejderen 
gøre den klar til dig den følgende dag. 
For at få bogen udleveret skal du vise 
dit studiekort*. Lånetiden er 14 dage.

LÆSESALSUDVALGET
Læsesalsudvalget består af to elever, 
rektor, to lærere, skolens bibliotekar 
og en bibliotekar fra Risskov biblio
tek. Skolens bibliotekar er lektor Ka
rin Holmboe.

Læsesalsudvalget tager sig af sager 
vedrørende læsesalen*. Du er velkom
men til at komme med forslag til an
skaffelse af bøger eller tidsskrifter, 
som læsesalsudvalget så vil tage stilling 
til.

M
MEDDELELSER
Meddelelser af forskellig art (om ske
maændringer*, eksaminer*, termins
prøver*, studiekredse* m.v.) gives på 
de dertil beregnede opslagstavler*. I 
specielle tilfælde (bl.a. i forbindelse 
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*.
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o
OPRYKNING FRA 1. eller 2.g
I slutningen af hvert skoleår holdes 
der et lærerforsamlingsmøde*, hvor 
lærerne diskuterer de elever, hvis 
standpunkt er svagt. Som afslutning 
på denne diskussion udtaler lærerfor
samlingen sig om, hvorvidt en elev bør 
fortsætte i næste klasse. Derefter afgør 
eleven og, hvis eleven er under 18 år, 
dennes forældre, om eleven rykkes op 
i næste klasse.

OPSLAGSTAVLER
Der er opslagstavler mange steder på 
skolen, men den opslagstavle, du spe
cielt skal rette din opmærksomhed 
imod, findes på torvet nærmest ved 
hovedindgangen. På denne opslags
tavle, som du skal studere flere gange 
om dagen, (bl.a. når du kommer om 
morgenen, og inden du går hjem), gi
ves oplysninger om skemaændringer 
og andre meddelelser*.
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ORDENSREGLER
Den vigtigste regel er (temmelig indly
sende):

Vis hensyn mod alle dine medmen
nesker. 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 drik
ker i klasselokalerne, i salen eller i 
læsesalen.

(Særlige regler gælder for båndopta
gere*, cykelparkering*, erstatning*, 
knallertparkering*, kortspil*, læse
sal*, rengøring*, rygning*, spiseter- 
rasserne*, øl*).

p
PEDEL
Skolens pedel hedder Leon Sørensen, 
og han træffes normalt på skolen i tids
rummet 7.00 - 12.00 og 13.00 - 17.00.

Pedellens værksted findes i kælde
ren, men er han ikke at træffe der, kan 

han i vigtige tilfælde tilkaldes fra kon
toret.

Skolens pedelmedhjælper, som hed
der Bøje Rosenkvist Jensen, kan lige
ledes tilkaldes fra kontoret.
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RAPTUS
Elevforeningen RAPTUS (Risskov 
Amtsgymnasiums Progressive Tilbud 
Uden for Skoletid) har til formål at 
lave arrangementer for skolens elever 
og lærere uden for skoletid med hen
blik på at skabe et godt miljø på sko
len.

I skoleåret 1984-85 har foreningen 
bl.a. arrangeret filmforevisninger. (Se 
elevrådets rapport side 28).

R.A.S.
Risskov Amtsgymnasiums Støttefond 
af 9. november 1982. Fondets 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*, studierejser* og andre 
rejser til elever, der af økonomiske 
årsager normalt ville være afskåret fra 
at deltage i disse arrangementer. 
R.A.S. kan desuden yde støtte til elev
aktiviteter og andre foranstaltninger 
til gavn for eleverne; og i ekstraordi
nære situationer kan fondet yde kort
varige lån til elever, der har et akut 
økonomisk behov.

Fondet ledes af en bestyrelse på 5 
medlemmer: Rektor, lærerrådsfor
manden, fællesudvalgsrepræsentanten 
fra elevrådets forretningsudvalg, to 
elever samt en lærer udpeget af fælles
udvalget.

Udbetaling af støtte finder sted 
umiddelbart før rejsens påbegyndelse, 
hvis elevens skriftlige ansøgning imø
dekommes (se s. rejsestøtteudvalget* 
og s. 33).

RE-EKSAM1NA TION
I de fag, hvori den afsluttende eksa
men* afholdes ved udgangen af 1. eller 
2.g, kan du ved henvendelse til rektor 
anmode om at aflægge ny prøve i au
gust, hvis du som årskarakter i faget 
har fået 5 eller derover og som eksa
menskarakter 00 eller 03. Desuden 
kan der foretages »ønsket eksamina
tion« i følgende tilfælde: hvis eksamen 
i et af de ovenfor nævnte fag er bort
faldet, kan du, hvis du har fået årska
rakteren 00 eller 03, anmode om 
aflægge prøve i faget i august.

at

REGNEMASKINER
Regnemaskiner udlånes til alle elever.

Hver regnemaskine er forsynet med 
et nummer, som er indgraveret på reg
nemaskinens bagside, og du skriver 
ved udleveringen af regnemaskinen 
under på, at du har lånt en regnema- 
skine med et givet nummer. Du er
som ved lærebøger* økonomisk an
svarlig for regnemaskinen.

REJSER
I gymnasietiden kommer du måske til 
at opleve en eller flere klasserejser, 
men det skal bemærkes, at det ikke i 
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noget fag er obligatorisk at arrangere 
rejser.

En type rejser hedder »Ekskursio
ner«. I flere fag (f.eks. historie og geo
grafi) kan indgå faglige ekskursioner i 
Danmark samt Sydslesvig, Skåne, 
Halland og Blekinge. Til disse ekskur
sioner ydes der tilskud fra Århus Amt; 
de har en varighed på maksimalt 5 
dage og er at betragte som undervis
ning.

En anden type rejser hedder »Stu
dierejser«. Det er faglige rejser til ud
landet, og til disse studierejser yder 
Århus Amt ikke tilskud; men stof med 
forbindelse til studierejser opgives al
ligevel til eksamen.

En tredie type rejser kalder vi »Rej
ser«. Her er tale om rejser, der ikke 
kan karakteriseres som ekskursioner 
eller studierejser. Rejserne er frivilli
ge, de foregår i ferier, og stof afledt af 
dem indgår normalt ikke i pensum.

Andetsteds i dette årskrift kan du se 
nogle af årets ekskursioner, studierej
ser og rejser nærmere omtalt (se side 
40).

REJSESTØTTEUDVALGET 
Rejsestøtteudvalget består af 2 lærere 
og 2 elever, der vælges af henholdsvis 
lærerrådet og elevrådet hvert år i au- 
gust/september.

Rejsestøtteudvalgets opgave er af 
fordele de midler, der kan komme til 
udbetaling fra Risskov Amtsgymnasi
ums Støttefond (RAS*).

Fordelingen af det til rådighed stå
ende beløb foregår halvårligt efter føl
gende principper:

a) Støtte til rejse gives kun til elever, 
som har indsendt ansøgning til ud
valget. Ansøgningsskemaer fås på 
administrationskontoret*.
ANSØGNINGSFRIST: 1. marts 
og 1. september.

b) Ansøgerne opdeles efter et skøns
princip i økonomisk berettigede og 
økonomisk ikke-berettigede mod
tagere af støtte.

c) Det til rådighed stående beløb for
deles herefter mellem de økono
misk berettigede ansøgere, således 
at størrelsen af støtten står i for
hold til ansøgernes behov.

d) Vedrørende støttebeløbets størrel
se er der følgende grænser:

1) Det kan kun undtagelsesvis 
overskride 75% af rejsens pris (eks
klusiv 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 undtagel
sesvis modtage støtte fra RAS me
re end én gang i et kalenderår.

e) Snarest muligt efter rejsestøtteud
valgets beslutning om, hvordan et 
givet halvårs fordeling skal foreta
ges, får støtteansøgerne svar på de
res ansøgning; og dette svar med
deles naturligvis også til bestyrel
sen af RAS.
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f) Hvis en del af det tilrådighed ståen
de beløb ikke uddeles, overføres 
pengene til udbetaling ved næste 
fordelingsrunde.

REKTOR
Rektor Birthe Balleby kan normalt 
træffes i skoletiden på 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 of
fentlige myndigheder (Direktoratet* 
og amtet*).

Det vil være naturligt, at du (eller 
dine forældre) henvender dig til rektor 
angående problemer, som opstår i for
bindelse med din skolegang og eksa
men*.

RENGØRING
Vi har en rengøringsordning på sko

len, som fungerer på følgende måde: 
de enkelte klasser har på skift i en uge 
ad gangen 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 føl
gende:
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1) sørge for, at alt affald lægges i de 
store skraldespande,

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

3) tørre bordene af med en fugtig 
klud, (klude og spande 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 ansvarlige for oprydningen.

Da I alle sammen (på et eller andet 
tidspunkt) skal deltage i denne ord
ning, bør I fra starten vise jer solidari
ske og selv rydde op. Dette vil nedsæt
te arbejdet for den ansvarlige klasse, 
og i øvrigt er det det eneste rimelige.

Du opfordres i øvrigt til i alminde
lighed at hjælpe til med at holde orden 
overalt på skolen (hvorfor kan du nok 
selv regne ud!).

RINGETIDER
På almindelige skoledage, hvor timer
ne 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. Se også under 
torsdagssamling*, hvor andre ringeti
der gælder.

Almindelige 
skoledage 
08.00 - 08.45 
08.50 - 09.35 
09.55 - 10.40 
10.45 - 11.30 
12.00 - 12.45 
12.50 - 13.35 
13.45 - 14.30 
14.35 - 15.20

Hultime 
dage
08.00 - 08.40 
08.45 - 09.25
hult. (ca. Vi t.) 
frikvarter
10.15 - 10.55 
11.00-11.40 
12.10- 12.50 
12.55 - 13.35
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RYGNING
Rygning er tilladt på fællesarealerne 
(spiseterrasserne*, gangene og garde
roben*)-

Husk at komme aske og cigaretskod 

i askebægrene.
Derimod er rygning forbudt i klas

serne, på læsesalen* og i salen, samt 
generelt i de første 15 minutter af spi
sepausen.

S
SEMESTER
Semester betyder halvårlig undervis
ningsperiode, og ordet anvendes ger
ne i forbindelsen »efterårssemester« 
(d.v.s. august til decmber) eller »for
årssemester« (d.v.s. januar til juni).

SKEMA
Du får ved skoleåret start udleveret 
dit (uge-)skema for det kommende år, 
idet du enten får et duplikeret skema, 
eller idet din klasselærer* dikterer 
skemaet.

I øvrigt bedes du bemærke, at der 
på opslagstavlen* på torvet opsættes 
et »totalskema« for alle lærere og 
klasser, og ved brug af dette totalske
ma vil du være i stand til dels at finde 
en bestemt lærer, dels af finde en be
stemt klasse.

SKEMAÆNDRINGER 
Se opslagstavlen*.

SKOLEBLADET
Skolebladet »Slet og ret«, se side 31.

SKOLEBØGER 
Se lærebøger*.

SKOLEFESTER
Se fester*.

SKRIVEMASKINER
Du kan låne en skrivemaskine til op
gaveskrivning o.lign., hvis du henven
der dig på kontoret.

S.O.S.-BØRNEBYER
S.O.S.-hjælpeudvalget er en organisa
tion bestående af et medlem fra hver 
klasse, altså 26 i 1984-85. Udvalgets 
medlemmer samler penge ind til for
skellige SOS-børnebyer over hele ver
den. Forældreløse børn får i børneby- 
en 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.
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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 du f.eks. på grund 
af en lærers sygdom har fået en friti
me, kan du stilfærdigt opholde dig på 
spiseterrasserne. Bemærk dog her, at 
terrasserne udenfor frikvartererne er 
reserveret til forskellige formål, idet: 

spiseterrasse A er forbeholdt såkaldt 
»frit arbejde«, d.v.s. 
anden stilfærdig be
skæftigelse end skole
arbejde

spiseterrasse B er forbeholdt indivi
duelt arbejde,

spiseterrasse C er forbeholdt gruppe
arbejde samt afhol
delse af »prøver«.

SPRITD UP LI KERIN G
Der findes i elevrådslokalet og i sam
fundsfagsdepotet spritduplikatorer, 
som du kan benytte til trykning af op

gaver og lignende.
Papir og sprit hentes på kontoret*, 

og spritstencils ligger på reolen uden
for kontoret.
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STUDIEDAGE
Studiedage (og temadage) er én eller 
flere dage, hvor det normale skema 
suspenderes, og klasseinddelingen op
gives.

I stedet dannes der en række mindre 

grupper, som arbejder enten med ét 
fælles emne eller med flere forskellige 
emner.

Der er nedsat et studiedagsudvalg, 
der planlægger afholdelse af studieda
ge i efteråret 1985.

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

_

FOTO

CPR-nr.

er indtil juni 19
elev på

Risskov Amtsgymnasium 
DK-8240 Risskov

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 ProviseurDen studerendes underskrift

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 indgan
gen, når du deltager i skolefester*, og 
du kan desuden i visse tilfælde opnå 
rabetter (i butikker, teatre o.lign.) ved 
forevisning af studiekortet.

Hvis du mister studiekortet, bedes 
du omgående melde dette til admini
strationskontoret*, som da, mod beta
ling, kan udstede et nyt studiekort.

STUDIEKREDSE
Der kan på skolen oprettes studie
kredse omkring specielle emner. Be
tingelserne er, 1) at der er en kompe
tent studiekredsleder og mindst 10 del
tagere, 2) at projektet varer ca. 8 ti
mer, og 3) at emnerne behandles på 
gymnasieniveau.

Oprettelse af studiekredse kræver 
forhåndsgodkendelse af fællesudval
get*.
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STUDIELEKTOR
En studielektor er en fastansat lærer, 
som er rektors medhjælp i pædagogi
ske, tværfaglige og visse administrati
ve sager. Studielektorerne varetager 
således tilsynet med, og den overord
nede vejledning af lærerkandidater*.

Vi har for tiden 3 studielektorer på 
skolen, nemlig Knud Børge Bendtsen, 
Poul Breum og K. Steffensen.

STUDIEREJSER
Se rejser*.

STUDIESKOLEN
Du og dine forældre har mulighed for 
at deltage i en af de studiekredse, der 

traditionelt tilbydes i februar måned 
under betegnelsen »Studieskole for 
forældre og elever«.

Fælles for de forskellige studiekred
se, der går over 3 aftener, er, at de 
ikke forudsætter specielle forkundska
ber, - så forældre og elever kan altså 
mødes på lige fod.

I december eller januar måned vil 
du og dine forældre modtage en indby
delse til at være med i Studieskolen. 
Her vil de forskellige studiekredsem
ner blive præsenteret.

STUDIEVEJLEDNING 
Studievejlederne har - gennem for
skellige aktiviteter - til opgave at h jæl- 
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pe eleverne med at planlægge og gen
nemføre gymnasieforløbet på den 
bedst mulige måde, ligesom studievej
lederne hjælper med at vælge og plan
lægge det efterfølgende erhvervseller 
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, soci
al eller personlig karakter.

Studievejlederne for de forskellige 
klasser i skoleåret 85/86 er følgende: 

adjunkt Kirsten Holmgaard Jakobsen: 
3a, 3x, 2x, 2y, Iv.

adjunkt Inge Kaufmann: 3u, 3v, 2u, 
lz, lu.

lektor Aksel Pedersen: 3b, 3z, 2c, 1c, 
Ix, ly.

lektor Jette Schjørring: 3y, 2a, 2b, la. 
lektor Preben Torntoft: 3c, 3w, 2z, 2v, 

Ib.
Studievejledernes træffetid fremgår 

af de skemaer, der hænger udenfor 
studievejlederkontorerne .

Bemærk i øvrigt, at der i »forkonto
ret« til et af studievejlederkontorefne 
findes en del materiale, som du kan 
studere eller eventuelt få udleveret.

S.U. (Statens uddannelsesstøtte) 
Elever kan søge støtte i form af stipen
dier og statslån. Tildeling af støtte er 
afhængig af alder, om man er hjemme- 
eller udeboende, samt af forældres og 
egne indtægts- og formueforhold. 

Statsgaranteret lån kan søges af alle 
over 18 år uafhængigt af forældreind- 
tægt. En betingelse for at modtage 
støtte er, at man er studieaktiv.

Vær opmærksom på, at hvis du bli
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ver 18 inden den 30/6-86, anmodes du 
om, allerede nu at aflevere ansøg
ningsskema.

Ansøgningsskema fås ved admini
strationskontoret, og det afleveres 
personligt på kontoret til Vera Rosen
lund, senest den 25. i hver måned. - 
SIDSTE FRIST for indsendelse af an
søgninger er af S.U. fastsat til 28/4- 
1986 for skoleåret 1985-86.

SYGEMELDING
Hvis du bliver syg og må påregne en 
længere sygdomsperiode, forventes 
det, at skolen (f.eks. telefonisk) un
derrettes herom. (Se også sygeunder
visning*).

Du vil i slutningen af skoleåret blive 
orienteret om de særlige regler vedrø
rende sygdom i forbindelse med eksa
men*.

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 administrationskon
toret til Laila Møldrup Jensen om at få 
iværksat sygetransport.

SYGEUNDERVISNING
Elever, der er fraværende på grund af 
sygdom, som forventes at vare mere 
end 3 uger, har ret til sygeundervis- 
ning. Denne sygeundervisning, der 
naturligvis må afpasses efter 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 situati
on, hvor sygeundervisning må påtæn
kes, vil de nærmere omstændigheder 
for afholdelsen af timerne blive aftalt 
med skolens rektor.

TELEFON
Du kan ringe fra skolen fra mønttele
fonen ved indgangen til elevrådsloka
let. Telefonnummeret er 21 48 50.

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

november og marts.

TILVALG
Alle elever i l.g skal engang i forårsse
mestret meddele, om de i 2. og 3.g 
ønsker at modtage undervisning i mu
sik eller formning.

De elever, der vælger samfunds
sproglig eller musiksproglig gren, skal 
desuden vælge mellem engelsk eller 
tysk.
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TIMEPLAN

Fagenes ugentlige timetal.

Sproglig linie Matematisk linie

19 2. og 3 . g ig 2 og 3.g

nyspr. 
gren

nyspr. 
gren m/
skr.
fransk

samf.
spr.
gren

musik
spr .
gren

fys. 
mat.
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

1 3 5
V 5 o o O o o o o o O o

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

Latin 4 4 o o o o o 4 o

Oldtidskundsk. 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

3 o

O 1 5 5 o 1 O 1

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

Biologi
Biokemi

o o 3 o 3 o 3 o 3 o 3 •3 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
>2 1 2 1 2 1 2 1

2

o
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 i

3o 3o 3o 3o 3o 3o 3o 3o 3o 3o 3o 3o 3o 3o 3o 3o 31 3o
3o id

______ 1
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TORSDAGSSAMLINGEN
Fra begyndelsen af det nye skoleår 
forventes indført en ugentlig samling i 
salen (torsdagssamling).

Torsdagssamlingen
- er for alle skolens elever og lærere

u
UDMELDELSE
Udmeldelse skal ske skriftligt, og hvis

V
VÆRDIGENSTANDE
Skolen har ingen forsikring* til erstat
ning af stjålne eller bortkomne værdi
genstande (d.v.s. penge, smykker, 
O.S.V.).

Du bør derfor i videst muligt om-

0
ØL
Du må ikke drikke øl, vin eller spiritus 
på skolen (heller ikke i eksamensperi-

Ä
ÅRSPRØVER
Der holdes årsprøver i maj/juni for 1. 
og 2.g. For 1 .g er der prøve i 3 skriftli
ge fag (for sproglige: dansk, engelsk 
og tysk - for matematikere: dansk,

- placeres efter 3. time

- skal bl.a. erstatte hultimedage*

- kan benyttes til at give meddelelser 
af enhver art

- er også noget for dig!

du er under 18 år, skal dine forældre 
underskrive udmeldelsen.

fang undgå at medbringe værdigen
stande på skolen.

Hvis du finder bortkomne værdi
genstande, bedes du indlevere dem til 
kontoret*.

oden). Særlige regler gælder for skole
fester*.

matematik I-II), samt prøver i 3 
mundtlige fag (inklusive eventuelle 
studentereksamensfag).

Der er 4 skriftlige prøver og 3 
mundtlige prøver for 2.g.
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