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Velkommen til
Risskov Amtsgymnasium
af Birthe Balleby, rektor
Det er altid en meget stor glæde for os at kunne
byde en ny årgang velkommen til Risskov Amts
gymnasium. En ny årgang giver skolen nyt liv. I
bliver mødt med de udfordringer en ny skoleform og
mange nye fag stiller - til gengæld håber vi at kunne
modtage jer på en måde, der vil gøre overgangen
lettere for jer. I fællesskab med jer og skolens øvrige
elever er det vores mål at skabe et kreativt og udfor
drende arbejdsmiljø og et godt og trygt værested.

Vi er mange mennesker på skolen - ca. 760 elever
og et personale der nærmer sig 100 - og at pladsen
sine steder er trang, finder I hurtigt ud af. Skal vi
kunne trives i det daglige kommer egenskaber som
hensynsfuldhed, overbærenhed og tolerance til at
indtage en fremtrædende plads i skolens liv.
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Der bliver stillet store krav tiljer i gymnasiet. I skal
tilegne jer ny viden og indsigt, og det kræver
åbenhed og en stor arbejdsindsats; til gengæld får I
mange muligheder for at udvikle jer i fællesskab med
andre til selvstændigt tænkende og handlende menne
sker, dels gennem undervisningen og dels gennem de
mange andre aktiviteter, der tilbydes på skolen.
Ud over den daglige undervisning foregår der mange
andre aktiviteter på skolen, der som forudsætning har
en meget aktiv og kreativ indsats fra skolens elever.
Årsskriftet er et godt eksempel på de mange aktivite
ter, der findes på skolen som et resultat af et godt
samarbejde mellem lærere og elever. Vi glæder os
derfor til, at en ny årgang vil være med til at ud
bygge det gode samarbejde og de mange aktiviteter
på skolen og dermed være med til at gøre en god
skole endnu bedre.

Velkommen til en skole, der nok vil kræve en stor
arbejdsindsats afjer, men til gengæld vil give jer sto
re muligheder for personlig udfoldelse og udvikling.

Gymnasiet - en succes?
af Birgit Mogensen
Gymnasiet er populært. Flere og flere unge vil have
en studentereksamen; aldrig før har så stor en del af
en ungdomsårgang gået i gymnasiet. Mon ikke den
tendens vil fortsætte nogle år endnu? Det tror jeg. I
hvert fald kan man på flere områder inden for under
visningssystemet finde den samme interesse hos de
unge for det almene: gymnasiet fremfor andre ung
domsuddannelser, større søgning til den sproglige
linie, på begge linier stor interesse for de almene fag
ved tilvalg. På den måde passer elevernes valg per
fekt til hensigten med studentereksamen, ikke mindst
efter reformen: de unge skal have en bred, almen
uddannelse: dannelse i lige så høj grad som uddan
nelse. De unges ønsker og dansk uddannelsestradi
tion passer altså fint sammen.

synonyme størrelser. Fordi gymnasiet er ved at blive
sprængt indefra. Bukserne er ved at revne.
Men der skal jo undervises, og der bliver undervist.
Blot kan vi konstatere, at det på de nuværende vilkår
bliver sværere og sværere for os lærere at nå, hvad
vi er vant til at kunne nå, og at leve op til kravene i
fagbekendtgørelserne. Det er ikke spor mærkeligt;
det må være indlysende, at man ikke kan forlange
det samme af 40 % af en ungdomsårgang som af 20.
Nogle steder i landet er andelen som bekendt endnu
højere. På landsplan ser karaktergennemsnittene gan
ske vist pæne ud i de forskellige fag, men det er der
vel nogle forklaringer på.

Er gymnasiet så en succes? Ja, på en vis måde. Det
må under alle omstændigheder være positivt, at så
mange unge som muligt får en så solid skoleud
dannelse som muligt, og at de er så bredt orienteret
som muligt, inden de begynder at specialisere sig.
Ikke mindst radikale og socialdemokratiske uddannel
sespolitikere og skolefolk, der igennem årtier har
kæmpet for lige muligheder, må glæde sig over ud
viklingen.

De videregående uddannelser jamrer over studen
ternes mangel på kontant faglig viden og almen viden
på alle fronter. Det er ikke noget nyt, at aftager
institutioner klager. Der er en århundredgammel tra
dition for denne klagesang. Hvornår har børnene lært
nok? Hvornår har studenterne kunnet, hvad genera
tionen før dem kunne? Det er vist gået tilbage med
kundskaberne fra generation til generation, lige siden
den lærde skole startede. De unge plejer heldigvis at
klare sig. Det vil den nuværende generation af unge
selvfølgelig også gøre. Men når vi gymnasielærere over hele landet - ikke mere er i stand til at forsvare
vores egen institution, selv er utilfredse og må give
de videregående uddannelser ret i deres kritik, så er
der noget galt.

Hvis vi er enige om det, hvorfor så ikke bare læne
sig tilbage i stolen og tilfreds konstatere, at gym
nasiet er populært, og at vi er med, hvor det
foregår? - Fordi kvantitet og kvalitet ikke er

Laver gymnasielærerne da ikke ejeres arbejde godt
nok? - Jo, ingen tvivl om det. De har så travlt som
nogensinde, og de efteruddanner sig mere end
nogensinde. Arbejder gymnasieeleverne da ikke nok?
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Jo, det gør de. Jeg vil endda vove den påstand, at
gymnasieelever i dag laver mere end nogensinde før
og i almindelighed bruger mere tid på skolearbejde
end før. Gymnasiereformen betød nemlig bl.a. en
tydeliggørelse af kravene i de enkelte fag, også med
hensyn til antallet af skriftlige afleveringer.
Eleverne har ændret sig, de er anderledes i dag end
i 80’erne; men det er lærere jo vant til, og vi ændrer
os også lidt med dem. Selv glemmer jeg aldrig,
hvordan jeg den første dag efter sommerferien en
gang for længe siden bogstaveligt talt stødte ind i et
uhyre og fik et chock: mit første personlige møde
med en punker! Men inde i klassen var punkerne jo
lige så søde, som gymnasieelever altid har været.
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At de er søde at have med at gøre betyder ikke
nødvendigvis, at de kan, hvad de burde kunne, eller
at de lærer, hvad de gerne skulle. Med fare for at
blive beskyldt for at generalisere tror jeg, at flere og
flere elever kommer i gymnasiet uden at vide, hvad
det vil sige at læse lektier eller at have en
paratviden, og at de ikke helt forstår, at det stof, der
bruges undervisningstid på, forpligter og skal læres helt uafhængigt af den valgte arbejdsform eller
arbejdsmetode. Det ville formodentlig være et
problem, hvad enten der kom 20 eller 40% af en
ungdomsårgang i gymnasiet, men det siger sig selv,
at den store tilgang gør problemet endnu tydeligere.
De unge tilhører en generation, der er vant til at
forhandle sig til rette om alting. Pludselig bliver de

så stillet over for krav, der ikke er til forhandling.
Det er voldsomt hårdt for nogle af dem: de bliver så
kede af det og føler sig urimeligt behandlet. I starten
- for de kan selvfølgelig godt se, at det ikke nytter
noget at begynde med Adam og Eva i hver time.
Men ’starten’ kan godt vare et halvt års tid!

Der er et andet forhold, som springer i øjnene:
elevernes opførsel. Det er velkendt, at der er forskel
på klasser, men en hel del elever mangler regler for
almindelig hensyntagen til andre mennesker.
’Almindelig hensynsfuldhed er blevet en mangelvare
og lydhørheden er nedsat’, sagde Jess Ørnsbo i et
interview i Weekendavisen i begyndelsen af april.
Det passer til min egen oplevelse: eleverne er slet

ikke negativt indstillede, tværtimod: de er som regel
åbne, spørgelystne, videbegærlige, - herligt for
enhver lærer. Men deres opførsel! Når læreren åbner
døren til klasseværelset, kommer de væltende ind i
rummet som tumlinger. De kan have frygteligt svært
ved noget så elementært som at komme på plads,
finde bøger frem, sidde stille, tie stille, når andre
taler, række hånden op og vente til det bliver deres
tur, og i det hele taget at lade andre komme til orde.
Det kan være så forstyrrende, at vi må i gang med at
opdrage på dem, spille myndig lærer i højere grad,
end vi har lyst til, for uden ro i klassen og rimelig
opmærksomhed kan ingen elever lære noget. Hvis
bare man kunne sige skidt med dem, der
småsnakker, for det går ud over dem selv; men for
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det første drejer det sig om for mange, og for det
andet er vi jo ikke normalt indstillet på at give op.
Men der går megen tid med det, god gammeldags
undervisningstid. Den går fra det fag, vi på det givne
tidspunkt er sammen om, hvad enten arbejdet foregår
i fællesskab eller gruppevis, i klasselokalet eller et
andet sted på skolen.

For lærerne er det uvant at skulle bruge så megen tid
og energi på det disciplinære - og også hårdt, ikke
mindst for de unge nyansatte. For at komme videre
på en god måde tror jeg, at lærerne indbyrdes og
lærerne og ledelsen sammen må aftale en fælles
holdning, en venlig, men bestemt optræden. Hvis det
viser sig nødvendigt i en klasse, skal eleverne så
hurtigt som muligt, efter at de er startet i 1 .g, mærke
denne fælles holdning - venligt, men bestemt. Nogle
elever må altså ændre opførsel, men måske gælder
det også nogle lærere? Under alle omstændigheder
må vi tage eleverne alvorligt og høre efter, hvad de
fortæller os om det, vi er fælles om: undervisningen.
Jeg tror, at nogle af de store pædagogiske emner, vi
for tiden arbejder med på skolen: mundtlig frem
stilling, skriftlig fremstilling, undervisningsdifferen
tiering og ny teknologi vil interessere eleverne. De
peger nemlig på én gang indad, mod fagene, og ud
ad, mod verden uden for skolen. De kan medvirke til
at gøre eleverne mere bevidste om, hvad de foretager
sig, hvordan og hvorfor. Hvis man ønsker det, er
alle emnerne egnede til at gøre eleverne opmærk
somme på, hvor de har deres styrker og svagheder,
hvordan de lærer bedst, hvad de inden for et givet
emne skal fokusere på, og hvad de kan vælge fra.
De har det tilfælles, at de lader eleverne mærke på
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egen krop, dels at øvelse gør mester, dels at ansvaret
for det, man skal lære, til en vis grad ligger hos en
selv. Rigtigt anvendt er disse pædagogiske emner
altså selvstændiggørende og tilmed uden løftede
lærerpegefingre. Måske en ny måde at tage eleverne
alvorligt på?
Der er altså som sædvanlig nok at tage fat på. Men
selv om de nævnte pædagogiske områder på forskel
lig vis blev integreret i de enkelte fag på forbilledlig
vis, så ville vi stadig bevæge os på overfladen. Man
kan ikke trylle manglende viden bort med pædagogik
og didaktik.

Gymnasiet er som sagt ikke ubetinge: en succes.
Hvordan kommer vi så videre? Det er ikke mere
arbejde, der skal til; i almindelighed er eleverne
allerede hårdt nok spændt for. Er det en struktur
ændring, der skal til? Det tror jeg, men hvordan skal
den være? Skal gymnasieuddannelsen være to-årig +
en overbygning? Næppe, ingen ved1 jo hvad de
kortere uddannelser skal bruges til, så alle de unge
vil formodentlig fortsætte - erfaringerne fra bachelor
uddannelsen må virke skræmmende. Skal der
indføres et fjerde gymnasieår? Det ville være
forfærdeligt for både elever og lærere de unge er
somme tider frygteligt skoletrætte allerede i 2.g
(hvilket egentlig er et sundhedstegn - nogle elever er
også forholdsvis gamle). Skal vi kigge på andre
landes systemer? Måske, men vi ved al lerede, at vi
ikke vil have det amerikanske, ikke det engelske,
ikke det belgiske, ikke det svenske, ikke det tyske og
i hvert fald slet ikke det franske. Hvad så? Noget må
der snart ske, for gymnasiet er ved at spramges inde
fra. Bukserne er ved at revne.

Elevansvarlighed sidste udkald?
af Ida Pagter Kristensen, 3.z
og Morten Østergaard, 2.x
De fleste forbinder gymnasieliv med bøger og lektie
læsning, men gymnasiet har også en anden funktion
end blot at indlære faglig kunnen. Igennem gymna
siets forskellige aktiviteter skulle eleverne helst også
blive modnet og ansvarliggjort, da afsluttet studen
tereksamen for langt de fleste er ensbetydende med,
at de for første gang skal stå på egne ben, uden at
der er nogen, der kontrollerer deres valg.
På en skole kan elevansvarlighed - eller mangel på
samme - komme til udtryk i forskellige sammen
hænge. Den mest indlysende er elevens engagement
i den daglige undervisning: fremmøde, forberedelse
og afleveringer etc. Derudover viser elevernes
opførsel i og omkring skolen selvfølgelig også
graden af deres ansvarsfølelse. Året har været præget
af usædvanlig mange tyverier og en del hærværk,
noget som jo ikke ligefrem giver indtryk af en fælles
ansvarsfølelse eleverne imellem. Udøverne af oven
stående aktiviteter udviser en ligegyldighed overfor
både medelever og skolen som helhed. Dette kunne
tyde på, at skolen har spillet fallit i forsøget på at
være andet og mere end blot et treårigt ophold, inden
det "virkelige" liv starter. Udover at en sådan
manglende identifikation med skolen skaber et dårligt
undervisningsklima, er det vel heller ikke urimeligt
at stille spørgsmålstegn ved disse elevers ansvarlig
hed og modenhed på andre områder.

Hvordan kan man så udvikle en større elev an
svarlighed og derigennem få et bedre klima eleverne
imellem og forhåbentligt nogle mere modne menne
sker på langt sigt? Elevernes ansvarlighed overfor
den daglige undervisning kan ligge på et meget lille
sted, hvis fravær og manglende afleveringer skal
tages som et udtryk for denne. Det er i hvert fald
sikkert, at en afslappet indstilling til, hvor meget og
hvornår man skal passe skolen, har en selvforstær
kende virkning, ikke mindst fordi de andre elevers
holdninger til disse spørgsmål er med til at socialise
re. Er en sådan meget afslappet holdning et problem?
Ja, det må den jo nok siges at være. Manglende elev
deltagelse kan virke aldeles bremsende for et velfun
gerende undervisningsforløb, og for øvrigt må det at
kunne holde en tidsfrist være en væsentlig ting at
lære eleverne.

En radikal måde at håndtere dette på ville være at
stramme reglerne. Hvis skolen greb hårdere ind, end
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det er tilfældet i dag, overfor f.eks. forsømmelser og
forsinkede afleveringer (hvis f.eks. en manglende
aflevering talte 00, eller en fraværsprocent på 5%
var lig fuldt pensum), kan der nok ikke herske nogen
tvivl om, at alle former for forsømmelser ville blive
kraftigt reduceret. Dette kan man jo vælge at se som
et bedre system, hvor undervisningen har bedre
vilkår. Men man kan ikke tillade sig at se unuanceret
på dette spørgsmål. For det første vil det jo ikke
sikre reel elevdeltagelse i timerne - det vil bare sikre,
at eleverne kom, og for det andet vil det lære elever
ne op til at følge autoriteter - istedet for at gøre dem
ansvarlige og bevidste om deres valg. Dette er altså
ikke en frugtbar metode, hvis gymnasiet skal være
et led i elevernes modningsproces. Istedet burde der
fra lærernes og ledelsens side ligge forventninger til
eleverne om, at de er i stand til at tage et ansvar.
For hvis man fra lærer- og ledelsesside forventer, at
eleverne er umodne og ude af stand til at se de bre
dere perspektiver, har man da helt sikkert skabt det
værst tænkelige udgangspunkt for en øget elevansvar
lighed.

På grundlag af vores erfaringer, hvor vi har været
involveret i forskellige typer af elevinddragelse,
mener vi, at elevansvarlighed og elevindflydelse
hænger uløseligt sammen. Hvis man ikke føler sig
knyttet til sin skole, har man heller ikke nogen
ansvarsfølelse over for den. Hvis man ønsker, at
eleverne skal udvise ansvarlighed, må man altså også
give dem mulighed for at kunne præge deres skole
gang og de andre aktiviteter forbundet med skolen.
Vi mener, at det gælder om at ændre elevernes
opfattelse af blot at være brugere til at være en aktiv
del af skolen. Kunne man opnå en sådan ændring,
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ville elevernes indstilling til både undervisningen og
til skolen generelt blive ændret væsentligt.
I den daglige undervisning kan indflydelsen
udmøntes gennem en højere grad af evaluering og
medbestemmelse i undervisningens tilrettelæggelse.
Derudover må indflydelse på skolens ledelse og
administration gennem de forskeil ige ledelsesorganer,
såsom økonomiudvalg, aktivitetsudvalg og fagligtpædagogisk udvalg, være en forudsætning for en
øget elevansvarlighed. Man skal dog ikke tro, at
alene en plads i økonomiudvalget vil få elevansvar
ligheden til at blomstre - der skal mere til. Det er
ikke nok, at der er en engageret klike, hvis resten af
skolens elever ikke føler, at de har del i indflydelsen
eller ikke mærker denne. Målet må altså være at få
et flertal af skolens elever til at føle, at de har reel
indflydelse. Dette er en opgave for både lærere,
ledelse og for eleverne selv. Fra vores synspunkt
ville det optimale være at få alle eleverne inddraget
i en eller anden form for aktivitet på skelen, hvad
enten det så er festudvalg, ekskursionsudvt.lg eller et
af ledelsesorganerne. Men ingen kan eller skal
tvinges ind i et sådant arbejde. Man kunne derfor
ønske at både elevudvalgene og ledelsen i nær
fremtid vil spille ud med deres visioner og
holdninger m.h.t. elevindflydelse. Der er brug for en
bred debat på området, hvor det netop ikke kun er
"den engagerede klike" og ledelsen, der kommuni
kerer. Man kunne f.eks. overveje indførelse af
direkte elevdemokrati på nogle området. Hvis ikke
udviklingen kommer til at gå i denne retning er der
flere ting, der tyder på, at vi er på vej ud i en
situation, hvor ligegyldigheden og dermed
uansvarligheden vokser.

Elevansvarlighed - for skolens
og elevernes skyld
af Birthe Balleby
I løbet af det sidste års tid har det pædagogiske
princip: "ansvaret for egen læring" bredt sig til hele
uddannelsessystemet. Der tales om elevansvarlighed
på mange områder fra mødepligt, manglende opryd
ning og ansvar for skolens bygninger til at eleverne
selv skal påtage sig et ansvar for deres eget udbytte
af undervisningen og dermed være medansvarlige for
undervisningens gennemførelse. Selvfølgelig er der
en sammenhæng mellem disse forskellige områder,
men jeg tror at det vil være frugtbart at skelne mel
lem det, der har med undervisningen at gøre og så
alt det andet.
Baggrunden for denne drøftelse er indlysende: de
senere års bestræbelser på at ændre skole- og under
visningskulturen, så der i højere grad lægges vægt på
omverdenens syn, har ændret elevernes rolle i for
hold til skolen i retning af en forbrugsholdning. Det
er en holdningsændring, som præger hele den offent
lige sektor, og derfor ikke noget skolen kan undgå at
blive ramt af. Derfor har mange elever også tilegnet
sig en konsumentholdning i forhold til undervisnin
gen, hvilket er i færd med at medføre, at eleverne i
stedet for at opfatte faget og dettes formidling som
det centrale i klasserummet, sætter fokus på lærerens
person.

Denne konsumentholdning er ikke særlig frugtbar i
en undervisningssammenhæng, og der er således

mange gode grunde til at ændre elevernes rolle til at
blive medskabere af undervisningen. Set i sammen
hæng med, at skolen og læreren har mistet autoritet
i forhold til nutidens elever og nu er tvunget til hver
gang at legitimere sin egen undervisning, bliver
denne ændring særligt nødvendig. Målet i fremtiden
må derfor blive, at lærere og elever i fællesskab når
frem til en holdning til undervisningen, der sætter
fokus på selve læreprocessen. Det drejer sig ikke
længere om at transportere viden fra lærer til elev den såkaldte tankpasserpædagogik - men om at
betragte undervisningen som en dialog, hvor lærer
og elever i fællesskab finder frem til målet med
undervisningen og den viden, eleverne herigennem
skal opnå.
Om ansvaret for egen læring giver os en løsning på
de udfordringer, som den ændrede ungdomskultur
har medført, eller blot er endnu en døgnflue i sko
lens pædagogiske udvikling, kan kun tiden vise. Men
noget skal der gøres.

Skjules skal det ikke, at samtidig med, at interessen
for gymnasieuddannelsen er stadigt stigende i disse
år, oplever vi et stigende frafald og en tilbøjelighed
hos nogle elever til at tage kravet om mødepligt
noget lempeligt. Og begge dele er medvirkende til at
forringe såvel læreres som elevers udbytte af den
daglige undervisning. At man heller ikke længere
kan regne med, at hele klassen møder forberedt til
timerne, gør ikke sagen bedre. Fænomenet kendes
overalt i gymnasierne i storbyerne København og
Århus, som det fremgår af lektor Inge Heises nysudkomne undersøgelse: Hvad sker der i klasseværelset?
Så løsningen ligger ikke lige omkring hjørnet, men
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problemet ved en fælles indsats fra alle på skolen.

For mig er det centrale i problemet: hvordan får vi
eleverne til at opfatte Risskov Amtsgymnasium som
deres skole, d.v.s. et sted man føler ansvar for og
ikke blot et sted, hvor man kommer for at få under
visning og møde vennerne. For skolens aktive elever
er svaret indlysende: mange flere af skolens elever
skal inddrages i den daglige beslutningsproces, f.eks.
ved at deltage i skolens besluttende organer og i de
fire hovedudvalg. Vores nye skolestruktur giver ele
verne denne adgang efter sommerferien, men det
alene er ikke vejen frem. På mange områder har vi
gennem årene været vant til elevmedbestemmelse som ikke er det samme som selvbestemmelse - men
det har ikke skabt en større interesse blande eleverne
for at deltage i dette arbejde. Jeg tror, at vi må se i
øjnene, at skolen er som samfundet, og derfor er kun
en del af eleverne interesserede i at tage aktiv del i
styringsprocessen og den politiske proces, og det må
vi leve med. Det står os også klart, at for mange
elever er skolen blot et tilbud mellem mange andre
og ikke nødvendigvis det mest væsentlige eller mest
interessante. I Århus Amt har man netop sat en
undersøgelse igang med det formål at afdække
ungdomskulturen og dens indvirkning på gymnasie
uddannelsen.

en væsentlig faktor må være, at gøre eleverne bevid
ste om deres ansvar for udbyttet af undervisningen.
Den store tilgang til gymnasiet medfører i disse år
overfyldte skoler, hvor mulighederne for at holde
orden og forhindre hærværk formindskes. Også her
står vi overfor et samfundsproblem - det eksisterer
også i folkeskolen - men vi kan selv fjerne toppen af
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Det væsentlige er for mig at se, at der er kommet fo
kus på spørgsmålet om elevernes ansvar og det imødekommer også samtidens opfattelse af de ændre
de vilkår for de unges identitetsdannelse, hvor det
personlige valg og ansvar får stigende betydning.
Men jeg er ikke i tvivl om, at det er i klasserummet,
at slaget skal vindes.

Elevaktiviteter 1994-95
af Janus Pill Christensen, 3. v
De som tror, at det at gå på Risskov Amtsgymna
sium kun er slid og slæb må tro om igen. Ved siden
af den daglige undervisning foregår der en række
elevaktiviteter af yderst forskellig karakter. Fælles
for alle de aktiviteter der foregår er dog, at der er
tale om frivilligt engagement fra elevernes side, man
vælger altså at deltage i de forskellige aktiviteter
efter lyst. De mange forskellige elevudvalg hører
formelt under elevrådet, men reelt styrer de enkelte
udvalg selv planlægningen af deres aktiviteter. Elev
rådets rolle på skolen er af en helt anden karakter.
Elevrådet (ER): ER er elevernes talerør ud ad til,

dvs. over for skolens ledelse og lærere. Men sam
tidig er det også her, der foregår meningsudvekslin
ger eleverne imellem om alt lige fra uddannelsespoli
tik til priserne på cacao i skolens cacaoautomat. ER
er sammensat af to elever fra hver klasse. Deres op
gave er at repræsentere klassens holdning til de
punkter, der tages op på møderne. I år har elevråds
arbejdet været præget af udarbejdelsen af en arbejds
plan for ER's fremtidige arbejde. Det viste sig, at
der var mange punkter eleverne ønskede, at ER skul
le beskæftige sig med. Et af de forslag, der havde
størst opbakning, var ideen om musik i pauserne. Ef
ter lang tids forhandling med lærerne i fællesudval
get, blev der givet grønt lys for en prøveperiode med
musik i pauserne. Ellers har arbejdet i ER koncentre
ret sig om problemer, der udspringer af manglende
elevansvarlighed. Der er i foråret blevet gennemført

en rengørings- og rygekampagne, der havde det
formål at få mindsket svineriet og problemerne med
for meget røg på de forkerte steder. Det lykkedes
ikke at få elevgruppen som helhed til at bakke op om
kampagnen, og det nye skoleår må bringe nye
initiativer omkring de fælles færdselsregler på
elevenes opholdssteder. Set i et bredt perspektiv
arbejder ER på at styrke elevernes indflydelse på
skolens liv generelt. ER holder imidlertid også kon
takt med elevrådene på andre gymnasiale uddannel
ser. Det sker gennem GÅF ( "de Gymnasiale uddan
nelser i Århus Amt Fælles elevråd" ) og DGS
(Danske Gymnasieelevers Sammenslutning ). GÅF
arbejder for tiden f.eks. med at få lavet nogle ar
bejdsmiljø regler for unge på de gymnasiale uddan
nelser indenfor amtet, mens DGS tager sig af de
mere landsdækkende spørgsmål, som f.eks. uddan
nelses- og SU-politik, og repræsenterer elevrådenes
stemme overfor bl.a. politikerne og pressen - for vi
er som elever stærkere i flok! Dette motto kan sko
lens RAPTUS udvalg nok tilslutte sig.

RAPTUS, står for Risskov Amtsgymnasiums Pro
gressive Tilbud Udenfor Skoletiden. Navnet er des
værre, p.g.a. den udvikling der har fundet sted med
udvalgets funktion efterhånden noget misvisende.
RAPTUS beskæftiger sig i dag udelukkende med de
3 årlige fester, der arrangeres af skolens elever.
RAPTUS omfatter en del elever (ca. 30), hvilket
også er en nødvendighed for at få festerne til at
forløbe på en ordentlig måde. Først skal det hele
planlægges. Skolen skal i forbindelse med hver fest
pyntes op, der skal bruges folk til at stå i bar og
sidst men ikke mindst, skal der også bruges mange
elever til oprydningen efter festen. Hver fest har sit
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eget tema, og det er efterhånden blevet en tradition
at man skal møde udklædt op - hvilket kun gør
festerne endnu mere festlige. I år har temaerne været
Storbyfest, grimfest og Mallorca tur/retur. Musik
ken er naturligvis en væsentlig ingrediens i festlig
hederne og både kendte og ukendte ( f.eks. Remain
in Vain ) gymnasiebands har i årets løb underholdt
os elever. RAPTUS festerne er dog ikke den eneste
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chance, man har for at høre live musik på skolen.
Ved afholdelse af skolens populære fredagscafeer er
der også mulighed for at høre live musik. Fredags
cafeerne har ofte også et tema, f.eks. havnecafe,
jazzcafe osv. og årets fredagscafesucces var kåringen
af Mr RA - skolens lækreste fyr. Herudover er
fredagscafeerne tænkt som en mulighed for hyggeligt
samvær blandt skolens elever ovenpå den forløbne

uges strabadser. Det er dog ikke sådan, at der
afholdes cafe hver uge, men fra elevernes side satses
der på at cafeerne bliver afholdt en gang om
måneden! Alle de før nævnte aktiviteter foregår
indenfor på skolen, vil man gerne ud og opleve
verden sammen med andre fra gymnasiet, så har man
muligheden med skolens ekskursionsudvalg.
Ekskursionsudvalget er en epokegørende eksklusivt
engageret enhed der står for arrangementer, der
foregår udenfor skoletid. Ekskursionsudvalgets
største og mest omtalte succes er den månedlige
tilbagevendende dukkert i Århus Bugten ved
Bellevue. Alle kan gratis deltage i vinterbadningen,
men det er dog kun skolens "elite", der holder ud
hele sæsonen. Hvis man har været i, hver gang der
har været vinterbadning, udnævnes man til viking
ved en onsdagssamling sidst på foråret.
Ekskursionsudvalgets arrangementer har i år desuden
omfattet en Tysklandstur og en landskampsaften på
skolen. I den nærmeste fremtid har
ekskursionsudvalget også planer om, at arrangere en
tur på Casino i Århus - for de som har lyst, og er
over 18 år. Selvom det selvfølgelig er fint, at vi kan
finde ud af at have det sjovt ude i byen, så må vi
ikke glemme at det ikke er alle unge der har råd til
at tage på Casino. Derfor er det godt vi har
Operation Dagsværk (OD).

Meningen med Operation Dagsværk (OD) er, at dan
ske gymnasieelever ved at "rive" en dag ud af under
visningsåret og arbejde i stedet, skal tjene penge til
uddannelsesprojekter for jævnaldrende i verdensdele,
hvor ungdommen langtfra er så priviligeret som her
i Danmark. I år gik de indsamlede penge til et ud

dannelsesprojekt for børn og unge i Ecuador, hvor

pengene bliver brugt dels på skoler og dels på
iværksættelse af en egentlig undervisning. Men det
er ikke kun gennem Dagsværk, at vi indsamler penge
til børn og unge i andre lande. Hvert forår indsamles
der på skolen penge til SOS-Børneby.
Rundt omkring i verden er der oprettet flere forskel
lige børnebyer for børn, der ellers er henvist til at
leve på gaden. Det børnene, der bor i børnebyerne,
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får er først og fremmest tryghed. I børnebyen er de
for en tid beskyttet mod det voldsomme byliv de
fleste af børnene desværre kender. Desuden får børn
ene selvfølgelig mad, tøj, et sted at sove og sidst
men ikke mindst modtager de også undervisning.
Udgifterne pr. barn er ikke særlig store. Et barn
koster kun ca. 100 kr. om måneden. For tiden er
elever og lærere på Risskov Amtsgymnasium med til
at betale for 16 børns fremtid. Desværre er det dog
ikke alle der lider nød, som vi kan hjælpe så direkte.
Men det er godt at være bevidst om, at andre ikke
har det så godt som vi. Det sørger Amnestygruppen
for, at vi ind imellem bliver.

Amnestygruppen er medlem af Amnesty-Internatio
nal, så det den beskæftiger sig med ligger oftest i
forlængelse af det der arbejdes med på verdensplan
til støtte for de som lider under umenneskelige vilkår
rundt om i verden.

Måske kan det virke uoverskueligt med alle de
elevaktiviteter der foregår på skolen - men fortvivl
ikke - eleverne har også deres eget skoleblad Rag
times ( Risskov Amtsgymnasiums Tidende), hvor
man bl.a. har mulighed for at holde sig orienteret.
Desuden har alle elever på Risskov Amtsgymnasium
her mulighed for at skrive debatindlæg eller små
alvorlige/sjove artikler om det der interesserer dem.
Redaktionen på Ragtimes sørger så for at "sætte"
avisen op med passende billeder osv. Normalt ud
kommer Ragtimes 3-4 gange årligt, men her ved re
daktionens slutning i marts må vi konstatere, at der
kun er udkommet en avis i år. Det hænger sammen
med, at udgiverne af avisen faktisk kun består af 3.
g'ere, der efterhånden har fået andet at tænke på.
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Men vi må håbe, at de kommende elever på Risskov
Amtsgymnasium vil føre skolebladstraditionen vide
re, så eleverne kan beholde deres egen levende avis.
Det at engagere sig i et af de mange elievudvalg er
ikke et must. Men hvis man føler, at man har tid og
lyst, er det en utrolig god måde at komme i kontakt
med andre elever fra andre klasser på. Det sociale
aspekt er selvfølgelig kun en side af sagen. Gennem
meget af det arbejde, der foregår i udvalgene, opnås
der også en personlig udvikling. Arbejdet med plan
lægningen af forskellige arrangementer byder i
mange tilfælde på store udfordringer for den enkelte.
Men arbejdet i de fleste udvalg kræver dog ikke
mere energi, end at der stadig er tid til en masse
andet ved siden af, både kammerater, sport, fritids
job - og lektier. For at have en levende og dynamisk
skole, er det vigtig, at der bliver ved med at være
elever, der ønsker at påtage sig de forskellige
arbejdsopgaver, der skal løses for at holde liv i de
mange elevaktiviteter.

UNO-tur i studiedagene
af Rune Richelsen, l.y
Onsdag morgen klokken 9 mødtes alle vi UNO-folk
nede i fysik 2. Vi var nok i alt 30, og vi så alle
parate ud til at klare de udfordringer, der ville dukke
op undervejs. Gymnasiet havde anskaffet sig MR.
UNO i egen høje person. Han havde planlagt hele
turen og skulle også følge os, sammen med nogle af
hans UNO-freaks. Vi blev delt op i 8 grupper, og
hver gruppe skulle så udgøre en enhed.
Vi brugte hele formiddagen på at lære at bruge kom
pas og kort. Den største morskab, vi fik på hele tu
ren, var at se på nogle lærere, der også skulle med.
Allerede om formiddagen kunne man sidde og smågrine, når de rakte hånden op og sagde, at de regne
de med, at vi elever havde problemer med at finde
ud af kompasset.

grupper og forstod straks, at den chauffør, vi havde
standset, havde stoppet ved hver eneste gruppe og
fortalt dem retningen. Ved grusgraven slog vi os
gruppevis ned og tog mugger og kakao frem. Det
var en god varme, der spredte sig i maven, idet det
jo var ret koldt, 2 minusgrader. Derefter var der
instruktion. Vi lærte at lave sauna, hvis vores tøj
skulle blive vådt, og så lærte vi også, hvordan man
slår forskellige afarter af bivuaker op. Vi skulle snart
videre og skulle ud på en vanskelig rute. Den
klarede vi med vores snuhed og sad og spiste
skibskiks, da de andre dukkede op. Lærerne dukkede
først op 2 timer efter, pokkers kompas.

Vi slog bivuaken op. Det var noget af et arkitekt
værk: en 6 personers bivuak med garage til vores
rygsække. Imens jeg ordnede fordelingen af ryg
sække og ordnede liggeunderlaget, samt soveposer,
var resten af gruppen oppe at ordne aftensmaden.

Klokken 12 var vi alle oppe på B-terrassen, hvor vi
skulle pakke vores rygsække praktisk. I løbet af for
middagen var vores forventninger steget, og vi satte
os derfor spændt ud i bussen, som kørte os ud til et
hemmeligt sted. Jeg fulgte vejskiltene hele vejen der
ud og vidste derfor præcist, hvor vi var, nemlig ved
Ravnsø i nærheden af Skanderborg. Vi blev gruppe
vis smidt af bussen med en konvolut i hånden. I
konvolutten stod der, at vi skulle finde hen til en
grusgrav, som vi fik koordinaterne på. Som de
UNO-folk, vi nu engang er, brugte vi ikke
koordinaterne, men stoppede en bil, der fortalte os,
hvor vi skulle gå hen. Vi mødte hurtigt de andre
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Hver person fik en ørred og skulle selv med spejder
kniven rengøre den. Jeg havde først, underligt nok,
gjort vores bolig klar, efter at fiskene var renset,
men så hjalp jer også til med at grille dem over et
bål, UNO-freaksene havde lavet. På en tur af denne
kaliber må man følge sit instinkt. Dette medførte, at
jeg drak kakao af tallerkenen og spiste fisk af kop
pen, forklaring undlades.

Senere om aftenen var vi 10 stykker, der sad og
fortalte et uhav af vittigheder til hinanden. Vores
gruppe var den første, der blev sat ud på en øvelse,
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hvor vi enkeltvis skulle følge et reb ind igennem den
dunkle skov. Jeg blev sendt afsted som nummer 3 i
vores gruppe. Det var en intens og god oplevelse,
fordi man kunne lytte til naturens lyde samt føle sig
frem. Pludselig hørte jeg et hvin og troede, at de
havde stillet en bøøh-mand ud for at forskrække os,
men lidt senere fandt jeg en pige fra min gruppe stå
ende ved enden af rebet småhulkende. Hun havde
fået en pind i øjet, og jeg hjalp hende op til planlæg
gerne, der konstaterede, at intet alvorligt var sket.
Herefter lagde vi os faktisk til at sove eller forsøgte,
for temperaturen var nu nede ved omkring 5 minus
grader.

Vi fik lov at ligge i soveposerne helt til klokken 7,
men det var rarere at komme op og få bevæget sig
end at ligge og fryse. Vi skulle være klar til at gå
derfra klokken 8, og med alle gruppens medlemmer
i aktion gik der ikke længe, før den arkitektoniske
bygning var revet ned, samt rygsækkene hurtigt
pakket, og morgenmaden blev der også hurtigt gjort
kål på. Vi spiste den nemlig ikke, pulver cornflakes!
Vi var de første til at kunne tage afsted. Vi skulle
kun gå nogle få hundrede meter ned ad en vej, før vi
nåede målet. En lille å løb voldsomt og fossende
gennem en voldsom dal på 8 meter i bredden og 3 i
højden. Vi skulle lave en svævebane over åen. Det
tog sin tid, men den blev færdig, og vi lavede akro
batiske numre midt ude på vores elegante svæveba
ne. Det skal fortælles, at lærerne blev sidst færdige
med svævebanen, og nærmest skulle hjælpes ind, da
de hang hjælpeløse og sprællede midt ude på svæve
banen. Det er også det kompas!

Herefter skulle vi finde hen til en bro. Vi kom igen

nem det vanskeligste terræn på hele turen: sump,
sump og sump. Undervejs funderede jeg over, om vi
skulle rappellere ned fra broen, men kom straks på
andre tanker, da jeg så broen - 2 meter bred og 1/2
meter høj. Vi troede alle, at turen var færdig, da vi
stod på bussen henne ved broen, og syntes også,
buschaufføren var en amøbe, da han ikke drejede af
til gymnasiet, men i stedet fortsatte og stoppede ved
Vejlby Kro. Først troede jeg, at de ville have os til
at gå hen til gymnasiet, men da vi alle skulle følge
efter en af freaksene, var jeg sikker på, at han ville
give pølser nede på Oasen. Pludselig så jeg imidler
tid en mand rende rundt oppe på posthusets tag. På
dette tidspunkt fik jeg en åbenbaring og vidste, at vi
skulle rappellere ned fra posthuset.

Der var en del, der var ret nervøse, men sådan noget
tager jeg med sindsro. Jeg har prøvet værre ting. Da
jeg kom op på taget, sad en pige fra min gruppe og
nægtede at gå ned den vej, som var meningen. Jeg
spændte mig fast og i stedet for at gå usikkert ned,
tog jeg et elegant spring og svævede ned på jorden,
hvor beundrende blikke ramte mig, og folk spurgte,
om jeg havde prøvet det før. Jeg svarede, at jeg bare
syntes, muren var for kort. Jeg nænner ikke at for
tælle, hvordan lærerne kom ned, men det tog sin tid.
Herefter var turen faktisk færdig, og jeg vandrede
hjem med nogle gode oplevelser. Jeg var især glad
for at lære en del andre på gymnasiet at kende end
netop fra klassen. Dagen efter debatterede vi turen
og afsluttede den officielt. Med hensyn til de fysiske
udfordringer levede turen ikke helt op til mine for
ventninger; det skyldes nok længden på turen. Men
socialt vil jeg give turen topkarakter.

Studiedagsnostalgi!
af Marianne Illemann Madsen, l.c
Udenfor er luften grå og halvtyk af tåge. Jeg har
stadig røde kinder og blå hænder fra den kolde
cykeltur. Undervisningen er begyndt, men stem
ningen og disciplinen er lidt smådød, sådan en råkold
mandag morgen kl. 8.05. Da jeg får øje på en lille
plasticperle, som hænger ned fra loftet i en sytråd,
falder jeg i staver. Jeg smiler lidt vemodigt ved
tanken om formålet med denne lille neonfarvede
tingest. Med undtagelse af et stykke brunt tape på
væggen, er plasticperlen det eneste tegn på, at dettte
jævne undervisningslokale, for bare 45 timer siden
var en ren totaloplevelse. Historie III, som lokalet
hedder, fremstod d. 28/1-95 som intet mindre end et
sanserum. Opbygget af 10 ret så entusiastiske
gymnasieelever, i forbindelse med studiedagene på
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R.A. d. 25,26,27 januar 1995.

Egentlig begyndte hele sanseprojektet mindre heldigt.
Første gang gruppen skulle introduceres for hinanden
og starte planlægningen, var der et eller andet der
kiksede. Der kom ingen lærer, og vores mødelokale
var aflåst. Vi fik dog nedskrevet et par flygtige ini
tiativer, men da ingen af os vidste hvad projektet
præcist omhandlede, faldt det hele lidt til jorden.
Ved næste møde gik det bedre, og planerne begyndte
så småt at tage form. Med undtagelse af en enkelt
person, var der ingen i gruppen, som jeg rigtigt
kendte. Jeg må erkende, at jeg efter det første møde
følte mig lidt slukøret. Følelsen af at have et lysskilt
i panden, påskrevet SUT, var temmelig kraftig. Vi
var kun 2 l.g’ere, hvilket ikke ligefrem hjalp på min
fornemmelse. I begyndelsen var det tydeligt, at 2. og
3. g’erne var en del mere på hjemmebane end os.

Dagen, hvor vi skulle begynde at føre visionerne ud
i livet, oprandt. Igen var der ingen lærer, og vores
materialeliste var af mystiske årsager forsvundet fra
kontoret. Vi begyndte så småt at føle os ignorerede.
Vi gik selv igang, og et par timer senere var lokalet
ryddet for alt løst inventar, og en enkelt væg var nu
dækket af opklippede, sorte affaldssække. Koordi
neringen af projektet blev bedre, og i takt med at
arbejdet skred fremad, blev ideerne mere og mere
udsvævende. Stemningen blev rarere for hver dag,
og det var de særeste ting der fik os på bølgelængde.
Sanserummet endte med at blive temmelig medie
betonet. Vi havde inddraget 3 fjernsyn, 1 lysbilled
apparat og dobbelt lydspor, i vores 100% sorte,
plasticbelagte historielokale. Overalt hang der selv
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lysende plasticperler; fra loftet, på væggen osv. Det
gav en fin effekt af stjernehimmel. Vi havde endvi
dere opstillet røgelsespinde og anbragt skovaffald på
gulvet - alle sanserne skulle jo i brug.
Ved fremvisningen af projektet var reaktionerne
mangfoldige. Mange mente at projektet var ret outre
ret, men det skortede ikke på positive kommentarer
af den grund.

Og så til smertepunktet: oprydningen! Problemet var
ikke arbejdet, men destruktionen af vores projekt.
Alle de timer og al den energi vi havde Lagt i det, lå
efter 20 min. i en stor sort klat på gulvet - i
bogstaveligste forstand. Hvilken nedtur'

Studiedagene var en god oplevelse. Vi havde forskel
lige problemer, men netop det er jo en del af ud
fordringen ved et samarbejde. Vores gruppe var lille
og uden lærer, og dermed tvunget til at møde op og
samarbejde. Man fik fornemmelsen af, al ’kæmpe
grupperne’ havde svært ved at fungere. Der var for
mange om for lille et projekt, hvilket resulterede i,
at en del tilbragte studiedagene hjemme på sofaen
eller på A-terrassen med en pakke Prince cg en cola.
Det forhindrede dog ikke skolen i at ose af god
stemning, både onsdag, torsdag, fredag og ikke
mindst lørdag, åbent-hus dagen.
Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at studiedagene er
det mest inspirerende og givende, fagligt som socialt,
jeg har deltaget i på RA. Så i stedet for at sidde her
i l.time og blive ’studiedagsnostalgisk ’, og kon
servere mine indtryk, ja, så burde jeg måske netop
være lidt energisk...

Fysikundervisning i dagens
gymnasium

eksperimenter, som eleverne selv udfører. Det har
også altid været tydeligt, at det var noget eleverne
fandt spændende og en god afveksling fra det ellers
ret boglige gymnasium.

af Finn Christiansen
En stor ændring affaget:
Med den nye gymnasieordning fra 1988 ændrede
fysik i gymnasiet sig radikalt.- På den matematiske
linie har alle elever fysik i de to første år, og tredje
års fysik vælges af ca. 1/5 af de matematiske elever.Kort kan ændringen karakteriseres som en forandring
fra en undervisning, der lagde vægt på den viden
skabelige side af faget til en undervisning, der i
højere grad lægger vægt på de almene sider af faget.
Undervisningens fem dimensioner:
Tydeligst kommer dette til udtryk i de såkaldte di
mensioner, som fysikundervisningen skal tilgodese:
Den nære omverden f.eks. isolering af et hus,
fysikkens verdensbillede f.eks. de nyeste tanker om
stoffets inderste natur, teknik f.eks. elproduktion,
den historisk- filosofiske dimension og teknologi og
samfund. De to sidste dimensioner kan illustreres
ved et emne, vi har haft meget glæde af at arbejde
med: De sidste krigsårs store atombombeprojekt, det
såkaldte Manhattan- projekt. Vi kommer med dette
emne ind på en vigtig historisk betydning af
fysikken. Det første virkeligt store fysikprojekt, og
samtidigt er det et meget tydeligt eksempel på
samspillet mellem teknologi og samfund.

Det eksperimentelle:
Fysikundervisningen har naturligvis stadig et væsent
ligt indslag af eksperimenter i sig, og vel at mærke

Men der skulle skrives rapporter bagefter. Den nye
gymnasieordning skærer ned på antallet af rapporter
af den traditionelle slags, men ikke på antallet af
eksperimenter. En del af disse kan f.eks. være enkle
introducerende øvelser.
I den forbindelse er det i fysik meget vigtigt, at man
som lærer gør sig klart, at eleverne ikke er som
tomme beholdere, man kan hælde lærdom på. Men
at de ofte har, hvad vi kalder hverdagsforestillinger,
f.eks. om hvad der sker, når en elektrisk strøm løber
gennem en modstand. Bruges strømmen, så der er
mindre efter modstanden end før, eller er strømmen
det samme efter modstanden som før ? Eleverne tror
ofte, at strømmen bruges. Sådan siger man jo også
i dagligsproget. Når de har gjort sig det klart, og
derefter selv kan måle, at det ikke passer, så sker der
en væsentlig læring. Og det er mest eleverne selv,
der konstruerer den nye viden, idet de laver om på
den gamle model af virkeligheden. Det er nok ikke
kun i fysik, at denne læresituationer til stede. Lære
ren indlærer ikke stoffet i eleverne, man skaber en
situation, hvor eleverne lærer sig selv noget. Vi kal
der det konstruktivisme.

Men den mest spændende ændring er indførelsen af
det længerevarende eksperimentelle forløb. Eleverne
vælger selv et emne, gerne med tilknytning til de
emner, der er arbejdet med det pågældende år, men
det er ikke tvungent. Der er 2-4 elever om arbejdet
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med dette eksperimentelle emne, og det er op til
dem, hvordan emnet skal gribes an. Om det er ud
styr, som skolen råder over, og som læreren kan an
vise eller det er udstyr, som eleverne selv vil sam
mensætte. F.eks. små vind- eller vandmøller.
Rapporten over eksperimentet er en grupperapport.

modeller. Det kan være ved at tale direkte med
eleven derom, eller det kan være ved at danne
grupper, der ved målinger og samtaler kan nå frem
til de nye konstruktioner. Vi er nødt til at differen
tiere undervisningen, hvis alle elever skal få mu
lighed for at arbejde med deres egen læring.

Lærerens rolle:
Det siger sig selv, at lærerens rolle i det længere
varende eksperimentelle forløb, er som konsulent for
eleverne. Nogle har behov for meget støtte andre for
mindre. Og læreren må lære at beherske sit behov
for at blande sig. I det hele taget har fysik en lang
tradition for at læreren mere er konsulent end
indpisker i de eksperimentelle situationer. I fremtiden
vil vi nok i stigende grad anvende denne rolle også
på de andre dele af undervisningen. Eleverne får
større ansvar for egen læring.

Fremtiden vil også omfatte væsentlige ændringer på
andre felter. Det eksperimentelle vil blive mere præ
get af den elektroniske evolution, som vort samfund
er inde i. Det vil betyde investeringer i fysikudstyr,
der kan opsamle og behandle måledata elektronisk.
F.eks. kan det være at isoleringen af huset, som vi
ønsker at undersøge, vil blive behandlet udfra en
lang række temperaturmålinger, som en computer
har samlet op over et døgn.

Den konstruktivistiske læringsmodel lægger jo også
op til en helt anden lærerrolle. Det ville være ideelt,
hvis vi kunne skabe mulighed for at hjælpe den
enkelte elev med at konstruere de nye omverdens

Det vil ikke bare betyde nye og mere præcise
målinger, men også give eleverne den nødvendige
indsigt i og forberedelse til fremtidens måde at
arbejde med målinger på.
Det bliver også en spændende tid for lærerne.

Det skriftlige basiskursus
af Hanne Krarup
"I en afgrænset periode i første semester - 10-15
timer inkl. den indledende hele dag - gøres
skriveprocessen og det skriftlige udtryk til genstand
for en mere koncentreret undervisning i et særligt
basiskursus, som kan skabe et fundament også for
det skriftlige arbejde i andre fag."
Ovenstående er et citat fra undervisningsvejledningen
for dansk. Det er nu besluttet, at der skal sættes
fokus på det skriftlige arbejde i gymnasiet, som jo
fylder (for?) meget i elevernes hverdag.

Skrivning har to grundfunktioner: tænkning og for
midling. Tankeskrivning er den form for skrivning,
som man skriver hovedsageligt til sig selv for at
blive klogere på, hvad man egentlig ved og tænker.
Formidlingsskrivning er skrivning rettet mod andre
med det formål at formidle og kommunikere. Syns
punktet i "den ny skrivepædagogik" er, at man lærer
og lærer at skrive ved at skrive. Eleverne skal lære
de enkelte fag bedre ved at skrive.
Elever og lærere har i mange år oplevet, at man ikke
lærer ret meget af rettelser til færdige opgaver.
Lærerne skal nu ind og vejlede og støtte eleverne
undervejs i processen, og den enkelte elev skal
efterhånden blive bevidst om sine egne stærke sider
og om de skrivestrategier, der passer til ham eller
hende.
Grundlæggende indebærer en skriveproces to mod

satte mentale aktiviteter: den kreative og den kriti
ske. Et grundprincip i den procesorienterede skrive
pædagogik er, at de to aktiviteter skal skilles ad.
Praktisk vil man derfor i undervisningen arbejde med
en række faser i skriveprocessen: Forskrivning,
skrivning, revision. Til hver af dem findes der meto
der og teknikker, som eleverne kan lære. Basiskurset
skal introducere eleverne til disse metoder.
Det lyder jo rimeligt og enkelt, men hvordan ser så
virkeligheden ud?
I min l.g startede vi med at kombinere forskellige
skriveøvelser med lyrikindføring. En modig elev stil
lede et digt, som hun havde skrevet hjemme som for
beredelse til timen, til rådighed for klassens øvrige
skriveeksperimenter. Herunder alprøvede vi skriv
ning i responsgrupper og par-coaching. Et udkast
blev rettet af mig, så omskrivning og endelig af
levering af et færdigt produkt fra hver enkelt elev.
Det fungerede stort set godt; eleverne følte sig trygge
ved at skulle aflevere i to tempi og var yderst inter
esserede i mine vejledende kommentarer!

På opfordring af klassens biologilærer indledte bio
logi, matematik, fysik og dansk derefter et samar
bejde om et skov-projekt. Her skulle eleverne for
midle en viden, de havde tilegnet sig om et bestemt
emne. I grupper skrev de enten en artikel til en avis
("brugervejledning" til skovvandringer i nærområdet)
eller en introduktion til en skov-ekskursion i biologi
for en kommende l.g. Ideen bag projektet: det er
nemmere at skrive, når man ved noget om sit emne.
Undervejs i projektet blev der afleveret udkast i flere
omgange, og atter blev der brugt forskellige skrive
metoder: lynskrivning, mind-mapping, responsgrup
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per og skrivning af udkast, som jeg rettede. I dette
forløb indgik der en hel skrivedag.

Skriveværksted - et eksperiment

Hvad er der så kommet ud af det? Ikke meget endnu! Undervejs har vi brugt bogen "Skriv krea
tivt", og det er mit håb langsomt at vænne eleverne
til at bruge bogen som støtte i det fortsatte arbejde
med det skriftlige udtryk. Der er mange gode ar
bejdsmetoder at hente i den nye skrivepædagogik,
men mirakelkure findes ikke!

I årets løb har 2. og 3. g’erne kunnet arbejde i sko
lens EDB-skriveværksted om mandagen i 7. og 8.
time. Et team på tre lærere - Birgit Mogensen, Allan
Vendelbo Gori og Per Bjørn Larsen - har fungeret
som skrivevejledere og har givet skriveteknisk hjælp
til elever, der skulle i gang med eller allerede var
godt i gang med den danske stil, fremmedsprogsstile
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og 3. årsopgaver. Vejledningen har været proces
orienteret, og eleverne har energisk tilegnet sig
skriveteknikker som har udviklet deltagernes idéer
til de større og mindre faglige opgaver. Eleverne har
bl.a. ’coachet’ og ’mind-mappet’, de har skrevet
hurtigt og skrevet om igen, og skriveværkstedet har
således været et supplement til den daglige under
visning, hvor tiden jo kun i et vist omfang tillader
mere tæt individuel vejledning.
Skriveværkstedet fortsætter som eksperiment i skole
året 1995-96, hvor skrivevej leder-teamet vil bygge
på det bedste fra eksperimentets første år og ellers
fortsætte med at dyrke de sider af skrivekunsten,
som imødekommer elevernes interesser. Også l.g får
mulighed for at deltage.

Skriveværkstedet
- hjælp til selvhjælp
af Pernille Kure Henriksen
og Sarah Rytter, 3. a
Skriveværkstedet er ment som et tilbud om hjælp for
alle elever, som er i gang med eller skal til at skrive
en opgave - større eller mindre. Lærerne i skrive
værkstedet har udarbejdet en række forskellige tek
nikker som alle kan have glæde af, lige meget hvor
langt de er kommet i deres opgaveskrivning. Disse
teknikker kan blandt andet være hurtigskrivning med
slukket skærm, mind-maps, højtlæsning af og
respons på udkast, analyse af tekstens sprog i forhold
til eget sprog m.m. Øvelserne kan udføres enkeltvis,
parvis eller i mindre grupper.

Vi tilmeldte os værkstedet med forventning om at få
hjælp til at få begyndt på vor hidtil største skriftlige
opgave, 3. årsopgaven. På forhånd havde vi ikke no
gen ideer om, hvilken slags øvelser vi skulle arbejde
med, eller hvilken form for hjælp vi ville få.

Skrivevejledningen var baseret på et bestemt møn
ster, som kunne passe til alle elevers opgaver. Vi
havde nok nogle forventninger om en mere faglig
hjælp med henblik på tekstfortolkning o.l. fra
lærerens side. Hovedformålet var imidlertid at for
bedre vores formidling af et budskab, at få os til at
udtrykke os klarere. Altså det at få omsat ideen til
ord på en klar og letforståelig måde. En anden ting,
der blev gennemarbejdet, var det at kunne argumen
tere for sine påstande. Ved oplæsning af en tekst
overfor en anden elev kunne man sammen finde frem
til manglende argumentation. Mange af skriveøvel
serne foregik på denne måde og viste sig nyttige i og
med at en udefra kommende så på teksten på en
anden måde, fordi han ikke kendte den.
Det er vores generelle opfattelse, at kurset har været
til hjælp for langt de fleste deltagere. Det har tvunget
os til at komme i gang og hermed sætte nogle
tidsbegrænsede mål for arbejdsforløbet med f.eks.
indsamling af stof og bearbejdning heraf. Det be
grænsede elevantal gjorde, at der var rig mulighed
for personlig vejledning til videre hjælp, hvis man
var gået i stå. Det lave antal elever bevirkede, at der
var ro til koncentreret arbejde, og flere synes derfor
at have fået et godt udbytte af timerne. Vi mener, at
værkstedet skal anvendes som hjælp til selvhjælp,
hvor skrivevej lederne står til rådighed ikke som fag
lige konsulenter men som igangsættere.
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Ændret ledelsesstruktur
af Per Bjørn Larsen,
formand for Pædagogisk Råd
Lærerværelserne på landets gymnasier har i det for
løbne skoleår været præget af, at en ny måde at lede
gymnasierne på skulle igangsættes fra skoleårets
start.
Rektor er i ledelsesreformen fortsat gymnasiets ube
stridte leder. I det daglige arbejde er rektor nu blevet
aflastet gennem en række mellemledere ("inspek
torer"), hvis opgave det er - foruden selv at være
undervisere - sammen med gymnasiets øvrige lærere
og personale at føre skolens beslutninger ud i livet.

Spørgsmålet for mange lærere er: Kan lærernes
demokratiske indflydelse bevares? Kan gymnasiets
særkende med mange initiativrige og engagerede
lærere bevares, når ledende inspektor, en faglig
pædagogisk inspektor, en informationsinspektor, en
boginspektor, en administrativ inspektor - alle
sammen med ledende beføjelser - skal til at have
ansvaret for områder, som hidtil i praksis alene var
båret af lærerkolleger valgt af Pædagogisk Råd?

På Risskov Amtsgymnasium har vi gennem en om
hyggelig strukturdebat og strukturændring - med
virkning fra 1. august 1995 - valgt at lægge flere
beslutninger ud i hovedudvalgene, som nu for alvor
bliver de 4 hjørnestene i skolens organisations
struktur: Økonomiudvalget, Fagligt-pædagogisk ud
valg, Informationsudvalget og Aktivitetsudvalget.
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Disse hovedudvalg har en formand, der er valgt af
Pædagogisk Råd, samt 2-5 medlemmer udpeget af
Pædagogisk Råd, samt repræsentanter for elever
(elevrådet), TAP’er og ledelse (rektor eller en in
spektor). Med inspektorernes placering i hoved
udvalgene er rektors kompetence hermed i nogen
udstrækning uddelegeret. Alle relevante og vitale
dele af skolens liv er således samlet under hoved
udvalgene. Det burde give bl.a. et højt informations
niveau personalegrupperne og eleverne imellem og
måske oveni: mere effektive arbejdsgange
Eleverne vil som hidtil være repræsenteret: Skolebe
styrelsen og Aktivitetsudvalget (tidl. kaldet Fællesud
valget). Nyt er det, at elevrådet får repræsentanter i
Økonomiudvalget, Informationsudvalget og i Fagligtpædagogisk udvalg. Det har længe været et stærkt
ønske fra elevrådet at komme med her. I lyset af
skolens ønske om højere grad af ansvarlighed fra
elevernes side har det for mange lærere været natur
ligt at styrke de organisatoriske rammer for elevmedindflydelse. Jeg er overbevist om, at vore elever
vil gå konstruktivt ind i det arbejde også.

En ny struktur skaber i sig selv hverken en bedre
eller ringere skole. Med den ændrede ledelses
struktur tror jeg dog, vi har fået skabt en fornuftig,
praktisk ramme omkring vore udfoldelsesmuligheder
som lærere, elever og TAP’er på skolen. En
revolution? Næppe! Det drejer sig fortsat om hårdt
arbejde, når det skal være sjovt, og vi vil bevare
indflydelsen på en dynamisk skole!

Se figuren på næste side over Risskov Amts
gymnasiums ledelsesstruktur.

Skolebestyrelse

TAP

Rektor/inspektorer

Pædagogisk råd

Elevråd

Økonomi
udvalg

Faglig/pædagogisk udvalg

Informations
udvalg

Aktivitets
udvalg

1 formand
5 lærere
2 elever
1 sekretær
1 pedel
1 inspektor
rektor

1 formand
3 lærere
2 elever
I inspektor

1 formand
2 lærere
2 elever
1 sekretær
1 inspektor

1 formand
3 lærere
4 elever
1 sekretær
1 pedel
rektor

Lærerkandidater 1994/95

Under tilsyn af lektor Knud Børge Bendtsen:
Cand. mag. Doris Hostrup i tysk og billedkunst
(Karin Holmboe, Anne Marie Lerche Sloth; Søren
Hede, Birthe Marie Lund Pedersen).

Under tilsyn af lektor Poul Breum:
Cand. mag. Kirsten Harbo i kemi og biologi (Inge
Kaufmann, Kurt Funch Poulsen; Ole Peter Andersen,
Dorete Nielsen).

Cand. scient. Morten Madsen i kemi og fysik
(Henrik Ballund, Niels I. W. Nielsen; Per Askløf,
Inger Nyborg, Kurt Funch Poulsen).
Under tilsyn af lektor K. Steffensen:
Cand. mag. Tom Mortensen i musik og idræt (Lis
Klestrup Andersen, Peter Jensen; Erik Brandtoft,
Dorrit Svendsen).
Cand. mag. Kathrine Lodberg Wejse i religion og
dansk (Hanne Krarup, Birgitte Madsen, Jette
Schjørring; Lars Nilsson, Jens Christian Plougheld,
Jens Spliid).
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Fulbright Guest Teacher
by Gwenda Adams Tanner
Many students may have noticed since February a
strange teacher — me -- in their English classrooms.
I am Gwenda Adams Tanner, an American Fulbright
and guest teacher from Ocala, Florida. I have been
in Denmark for nine months and have taught at three
fine schools in Aarhus: Marselisborg Gymnasium,
Aarhus Katedralskole, and Risskov Amtsgymnasium.

I would like to share with you my reasons for being
here, my observations about the Danish school sys
tem, and some ideas about the benefits of programs
that bring visiting educators into foreign classrooms.
The Fulbright Teacher Exchange Program is carried
out under the auspices of the United States Informa
tion Service and its objective is to promote cultural
understanding outside the political arena. It is be
lieved that teachers will bring their own skills and
customs into direct contact with both other teachers
and students, and by doing so, will benefit future
generations of learners. My experience has been
consistent with this aim.

By now, the Danish school system doesn’t surprise
me as much as it did when I first arrived from the
States (I had been shocked by certain pupil behaviors
such as smoking, talking, drinking, eating in class,
and climbing on or over tables to get to one’s desk.
Such behavior in my school would have resulted in
a suspension from school, after school work detail,
or certainly a conference with parents). In order for
me to understand the students, I first needed to
understand the Danes, and that has preoccupied me
for all these months.

After spending autumn and winter at Marselisborg
and then Katedralskolen, I was introduced to Risskov
Amtsgymnasium. It was a whirlwind tour down
endless corridors, with green and yellow doors, and
the everpresent tapping of rain on the skylights. A
very brief introduction later, I became a guest faculty
member.

When I first began teaching here, I made many
mistakes - not in my subject matter, but in my
approach. For example, one day with a group of first
year students I responded to a comment by saying,
"I like the way she thinks." I noticed the girl blushed
and withdrew, not to respond again. I didn’t know
what caused her to retreat like she did. Now I do.

28

The phenomenon has been explained to me many
times since as an explanation for group behavior. It’s
the tendency to stay in the group, not to rise above,
or to fall below, or to stand out in any way. Then,
I thought, "How odd."

room. I want to "light a spark" in students through
their writing or with their poetry, yet I notice a
reserve that makes them hesitant and unsure. It could
be me, or them, the task, or the language. It may be
all of the above. Yet, it’s there.

Today, I better understand how this "law" operates
and know how to work around it, but I see it as a
mixed blessing. It’s good because no one gets left
behind or stumbles 'too badly, but it’s unfortunate
when the extraordinary individual hesitates to excel,
or to create, or to soar above his or her peers and is
held in check. It’s a kind of restraint and conformity
I see as unhealthy, uncreative, and limiting. I
mention this here because it’s the most subtle of cul
tural differences between the USA and Denmark, yet
it still bothers me as I go from classroom to class

Aside from the above issue, teaching at Risskov and
in Denmark, has been a delight. There is much that
I like. First of all, the teachers handle their responsi
bilities with skill, patience, and poise. I have yet to
see bad or ineffective teaching. Most teachers use a
variety of strategies to help students learn. More
over, they have been eager to acquire new approach
es to writing instruction or whatever they can glean
from our time together. I have been particularly
impressed with the diligence with which teachers
seek new and interesting reading material for their
iS»

»
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classroom use. At home, students are issued a text —
usually weighing five pounds or so -- and study
usually proceeds from the beginning to the end of the
text. The books hold up for six years and then,
budget permitting, we select new texts or anthologies
for the next six years. Can you imagine how
inadequate a world history text would be today with
an issue date of 1989?
There are many other little differences between our
school systems that make teaching here pleasant.
The entire system is more democratic. Teachers
discuss budgetary matters and students are consulted
about their course content. Administration of the
school is more balanced here but we are trying to
move in that direction. Teachers have a say in how
the class load is assigned; at home, the assistant
principal decides this, which sometimes creates much
animosity. Teachers are generally trusted here.

I was shocked when I was given a key to the entire
school at Marselisborg Gymnasium. Seems silly,
doesn’t it? In addition, we do our own duplicating
here. At home, we hire someone to copy for us.
The best aspect of teaching here, though, is the
respect for a teacher’s time. Your system of lessons,
with credit for paper grading, and hours spent at
meetings, etc. implies that a teacher’s time is worth
something. At home, unfortunately, no consideration
is given to the extras that teachers do such as mee
tings, grading of papers, or planning. We work a
contract day and that time is "their" time
(administrators, supervisors, and sometimes, legisla
tors). Even worse, if we want to leave school for any
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reason, we must "sign out."
However, I have only one complaint about your
school: the canteen doesn’t stay open long enough.
Why is this important? Danes seem to linger over
coffee - another cup keeps the conversation going
and the friendship open. Here, there seems to be a
mad rush to get to the coffee pot during the extended
break. Then again, at lunch, the highly efficient
kitchen staff whisks the dirty plates away for
cleaning and most of us scurry to get our things put
away or out of the way. Unless I’m missing some
thing, coffee seems to be limited to two time slots,
no more. And we teachers are encouraged to get on
our way or get out of the way. Or, when I miss
breakfast at home as I dash to catch the bus, I must
hurry to the canteen during class breaks to establish
my place in line for food. If I am just a fraction of
a second slow, too bad, the line is already closed.
Perhaps Risskov will break me of the coffee habit. I
hope not.

In conclusion, when I prepare to leave Risskov, I
will also prepare to leave Denmark, a sad thought
indeed. If the theory of the Fulbright program holds
true, then I will never really leave Denmark nor will
Denmark leave me. A student might remember a
poem I taught, another might write a little better,
still another might visit Florida and stop by to say
hello. Next year, teachers may try a new approach to
creative writing or poetry, or add a new story to
their collection. As for me, I’ll take back the
memories of a unique and gratifying experience,
filled with challenges, uncertainties, rewards, and a
sincere appreciation to the Danes for inviting me in.

Tur til Skt. Petersborg
Af Mikkel Vester Jacobsen
og Mathias Kvale, 3.z
Katastrofen på Estonia sad i baghovedet, mens de
platte jokes og dertil hørende drikkevarer fik tiden til
at gå. Ethvert svaj blev registreret, og et lettelsens
suk føltes om morgenen, da skibet fra Viking Line
omsider sejlede ind i fjorden ved Åbo i Finland. En
blanding af lærere og elever fra RA med diverse
venner og familiemedlemmer var over halvejs
igennem vores 36 timer lange rejse til Skt.
Petersborg i Rusland.

Skt. Petersborg er en by med fem millioner
indbyggere. De bor fortrinsvis i store boligblokke å
la Gjellerupparken, bare noget større. Boligmanglen
i Skt. Petersborg er stor; men svenske og finske
firmaer opfører i øjeblikket endnu flere magnum
boligblokke. Dog kunne man ved aftentide, da vi
ankom til byen, se folk lave mad over bål udenfor på
gaden under deres faldefærdige huse. Mens vi kørte
igennem forstæderne, gik historierne om den russiske
mafia i bussen: Historier om gamle folk, der boede
på attraktive steder, og som forsvandt sporløst, om
et skuddrama på et stort offentligt sted i myldretiden,
og kidnapning af butiksejere, der nægtede at betale
beskyttelsesskat osv. Kriminalitet i Skt. Petersborg er
et stort problem. Byen skulle efter sigende være den
mest kriminelle i verden!

Vi blev indlogeret på et af byens fineste hoteller "Sovjetskaja". Efter russisk standard var det også

luksus, men det kunne reelt godt trænge til en mo
dernisering og ikke mindst tapetsering. Men udsigten
over byen (og vægstrukturen) var helt i top. Da de
fleste rejsedeltagere var trætte efter den lange tur,
faldt der hurtigt ro over selskabet.
På vores første dag i Skt. Petersborg blev vi guided
rundt i byen af 8 russiske gymnasieelever. De fik
undervisning i et fag kaldet "guiding", hvor de lærte
om byens historie og monumenter. Problemet var, at
deres lærer, som sad ved siden af den elev, hvis tur
det var til at snakke i bussens mikrofon, havde lavet
turen til en slags eksamination, og da det var lidt de
samme ting, som eleverne havde lært, fik vi otte
mere eller mindre ensartede gennemgange af, hvad
der var værd at se i Skt. Petersborg. Ikke desto
mindre fik man da vigtige årstal og personer banket
ind, hvis man selv engang skal guide danske turister
gennem Skt. Petersborg.

Om eftermiddagen introducerede eleverne os til by
ens effektive metro-system og hovedgaden "Nevskij
prospekt". Skt. Petersborg som sådan minder meget
om en vesteuropæisk hovedstad, og byens facade er
utrolig flot. Det gamle regentpalads, "Vinterpalads
et", udstråler en sådan pomp og pragt, at man, når
man står på pladsen foran det, næsten overvældes af
ærefrygt. Selve paladset minder om Versailles-slottet
i Frankrig.

Da nogle stykker af os om aftenen sad og smagte på
den gode russiske vodka i hotellets pizza-bar, mødte
vi to russiske politi-mænd fra henholdsvis Arkangelsk og Vladivostok. Ved hjælp af vores gebrokne
russisk lykkedes det mere eller mindre at få en
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samtale i gang. De hed Igor og Dima og var sammen
til en kongres i Skt. Petersborg. Vi havde det mun
tert, indtil vi løb tør for øl. Igor hævdede, at han
kendte et sted i nabolaget, hvor de solgte øl. Vi stak
ham alle nogle dollars, og han forsvandt - vi så ham
aldrig mere. Dima, der var blevet tilbage, erklærede,
at han ville tæve Igor ved først givne lejlighed, men
vi tog det nu ikke så tungt, da det ikke drejede sig
om en formue.

Dagen derpå besøgte vi museet inde i Vinterpaladset,
"Eremitagen". Museet var lige som bygningen meget
overvældende og rummede alt fra enorme guld-skatte
til billeder af Leonardo Da Vinci. Museet får næsten
Louvre i Paris til at savle; muligvis er Louvre større,
men Eremitagens kompakte kombination af smukt
udsmykkede rum og uvurderlige kunstskatte gør
museet til en utrolig oplevelse (dog bør man ikke
besøge museet med tømmermænd!).
Den næste dag besøgte vi vores venskabsgymnasium
i Skt. Petersborg - kaldet nr. 15. Det var egentlig
ikke det kultur-chok, som jeg havde forventet. De
russiske elever opførte sig nøjagtig ligesom danske småsnakkede i timen osv. Faktisk havde eleverne
mere eller mindre samme slags tøj på som os, selv
om vestligt tøj er utrolig dyrt i Rusland. Det mest
underholdende var, da vi besøgte en 5. klasses
idrætstime. Klassen skulle spille basket-ball, og vi
skulle uddele en æske farver til den bedste spiller på
holdet... Ja, hvad kan man sige, de skal jo lære kon
kurrencementaliteten... De 10-11 årige kæmpede på
livet løs om at blive den bedste - råbte og skreg på
bolden og brugte alle tricks for at få den fra
modstanderens hold.
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Om eftermiddagen besøgte de, der havde haft en rus
sisk udvekslingsstudent boende, da russerne besøgte
os i august, deres respektive udvekslingsstudents
familier. Det var for mit (Mikkel Vester Jacobsen
3.z) vedkommende et kultur-chok. Den lille lej
lighed, hvor familien boede, lå i et bolig-kompleks

på en af de mange øer, som Skt. Petersborg består
af. Lejligheden var dekoreret indvendig med diverse
tæpper på væggene. Familiemedlemmerne var umå
delig flinke, og man følte sig utrolig velkommen i
deres hjem. Kønsrollerne var givne - det var man
dens hus. Alligevel var det tydeligt, at konen på
ingen måder var undertrykt. Det virkede på mig,
som om det mere var en tradition, evt. en slags titel,
at manden var herre i huset end som en reel
autoritet. Faktisk syntes konen at være den udslag
givende faktor. Alle 5 (fem!) retter mad smagte fryg
teligt, men høflig som man var, spiste man op og
roste kokken. Det var dog ikke det værste. Denne
virkelig flinke familie skålede før hver ret mad med
en lille tale - på russisk - om hvor glade de var for,
at jeg besøgte dem, og om hvor velkommen jeg og
min familie altid var i deres hjem osv. Problemet lå
i, at de drak Brandy til maden og bundede efter hver
tale, og der må jeg erkende, at jeg ikke kunne følge
med. Men besøget hos den russiske familie var en
virkelig positiv oplevelse og eliminerede de for
domme, som jeg måtte have haft om russernes foragt
for udlændinge.

Om aftenen besøgte nogle af rejsedeltagerne et disko
tek, hvor en af de gymnasieelever, vi havde lært at
kende, havde en kæreste, der var medejer. Mishja,
som kæresten hed, fortalte mig om Skt. Petersborgs
forretningsmiljø. "Byen er gennemkorrupt", - han
var nødsaget til at være gode venner med 50 forskel
lige gangstere for ikke at skulle betale beskyttelses
penge eller blive skudt. Hele tiden løb han op til ind
gangen for at hilse på nogle skummelt udseende
personer med kort hår og i lange jakker. Han ud
pegede for os, hvem der var gangster, og igen hvem

der havde våben med ind! Mishja hævdede, at han
ikke selv var gangster og bar, som symbol på dette,
aldrig våben.
Vi besøgte dagen efter Peter-Pauls fæstningen, den
absolutte midte af Skt. Petersborg, og vandrede op
og ned ad Nevskij Prospekt. Samme dag takkede vi
af og tog afsked med de russiske gymnasieelever,
som hele ugen havde guided os hid og did. Næste
morgen drog vi atter hjem mod velfærds-Danmark
og moders kødgryder.
Tilbage sidder man så med blandede indtryk af en så
fremmed verden og kultur, som det post-kommuni
stiske Rusland er. På den ene side har nogle sociale
grupper formået at omstille sig til det nye, mere eller
mindre, markedsøkonomiske system, samtidig med
at de har beholdt den venligt sindede mentalitet over
for gæster osv. På den anden side er der de sociale
tabere: Pensionister, krigs-veteraner fra Afghanistan,
gadebørn, fattige, arbejdsløse osv. Nu, da Rusland
har indført en slags hybrid af plan- og markedsøko
nomi samt demokrati og diktatur (parlamentet har
ikke veto-ret overfor præsidentens beslutninger), har
der bredt sig en utryghed i befolkningen. De unge
prøver, så vidt vi kan se, at søge trygheden i pen
gene. For faktum er, at hvor staten skaber en kunstig
tryghed i et kommunistisk diktatur, skaber pengene
trygheden i et liberalt demokrati. Og med det i for
vejen korrupte bureaukratiske system er dette de
bedste forudsætninger for plattenslagere og mafialignende organisationers opståen. Den eneste måde,
Rusland kan komme på benene på, er ved at stabili
sere den politiske situation, gennemtrumfe reelt
demokrati, og gøre op med korruptionen.
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Danske mestre i gymnasiebasket
Vi kom, vi så, vi sejrede!
af Camilla Winther, 3.d
og Jens Jensen, 3.v

I

bogstaveligste forstand var både drengenes og
pigernes 3.g basketball hold i år helt suveræne, idet
begge hold gik ubesejrede gennem turneringen. Lige
fra første fløjt i de indledende kampe til finalernes
sidste viste holdene spil af høj klasse.

Pigerne var alle temmelig nervøse inden finalen, da
rygterne fortalte, at de hold, de skulle spille imod,
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bestod af spillere fra både SISU og Hørsholm
premierdivisionshold. Men til spillernes store lettelse
var der kun et par spillere på hvert hold, der havde
spillet basket før. Det gjorde jo det heL lidt lettere,
og i sidste ende måtte begge københavnerholdene
bukke under for pigernes suveræne spil.
Drengene var endnu mere sikre på sig selv. Lige fra
start var det bare et spørgsmål om sejrens størrelse!
Efter de to indledende stævner, hvor det ene jyske
gymnasium efter det andet blev udspillet, var turen
kommet til københavnerne i finalen. E’e var mere
sejlivede ovre på øen, men i sidste instans gjorde
R.A.’s overlegne styrke udslaget, og holdet erobrede
dermed DM-titlen tilbage.

Ferieplan 1995-96

1995:
Sommerferie
Efterårsferie
Juleferie

mandag d. 26.06 - onsdag d. 09.08
mandag d. 16.10 - fredag d. 20.10
lørdag d. 23.12 - onsdag d. 03.01

1996:
mandag d. 12.02 - fredag
Vinterferie
fredag d. 29.03 - mandag
Påskeferie
fredag
St. Bededag
Kr. Himmelfart
torsdag
mandag
Pinse
fredag
Sommerferie
(nævnte dage incl.)

d.
d.
d.
d.
d.
d.

16.02
08.04
03.05
16.05
27.05
21.06

Skoleåret har 199 dage

Det nye skoleår starter torsdag den 10. august 1995.

l.g møder kl. 9.00, mens 2. og 3.g møder kl. 10.00.

REDAKTION

Ole Bønnerup
Birgitte Madsen
Henrik Møller
Bjarne Nielsen
Chris Plougheld
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6

Knud Ahlmann-Lorentzen

Lis Klestrup Andersen

Ole Peter Andersen

Peer Kjær Andersen

Per Max Askløf

(AL), adjunkt,
historie, idræt
Lucemevej 6, st. tv.
8200 Århus N
86 10 54 54

(LA), lektor,
musik, historie
Slåenbakken 17,
8520 Lystrup
86 22 27 97

(OA), lektor,
idræt, biologi
Holmetoften 43,
8270 Højbjerg
86 27 19 61

(KA), lektor,
musik, fransk
Elstedvænge 27,
8520 Lystrup
86 22 24 33

(PA)I adjunkt,
fysik
Postvej |65, Foldby,
8382 Hinnerup
86 91 11 98

Kirsten Bach

Birthe Balleby

Henrik Ballund

Knud Børge Bendtsen

Erik Brandtoft

(KB), adjunkt,
tysk,spansk
Flintebakken 50,
8240 Risskov
86 21 90 79

(BB), rektor,
historie
Tingstedet 92,
8220 Brabrand
86 26 28 84

(HB), lektor,
fysik, kemi
naturfag, matematik
Kokildehøjen 2,
8800 Viborg
86 67 58 85

(Be), studielektor,
engelsk, dansk
Enemærket 62,
8240 Risskov
86 21 40 03

(EB), lektor,
geografi, idræt
Skåde Højgårdsvej 30,
8270 Højbjerg
86 27 20 97

Poul Breum

Per Brogaard

Kasper Bocher

Ole Jensen Bonnerup

(PB), studielektor,
biologi, geografi
Thorsagervej 27, Falkærgårde.
8544 Morkc
86 37 73 03

(Br), lektor,
psykologi
Lyngvej 16,
8240 Risskov
86 17 62 82

(Bø), adjunkt,
tysk, idræt
Sønder Alle 12, 4.,
8000 Århus C
86 20 18 06

(OB), inspektor,
engelsk, fransk
Højkolvej 37,
8210 Århus V
86 15 74 14

Leif Christensen
(Ch). lektor,
geografi
Klokkejrialdet 88,
8210 Århus V.
86 15 83 40

Finn Christiansen

Jens Damm

Lone Davidsen

Peter Dau

Leif Dierks

(C), lektor,
matematik, fysik
kemi, naturfag
Kanehaven 77,
8240 Risskov
86 21 12 33

(Da), inspektor,
engelsk, historie
Kaløvej 53,
8541 Skødstrup
86 99 96 02

(Dv), adjunkt,
idræt
Vejlby Vænge 277
8240 Risskov
86 21 27 49

(PD), lektor,
engelsk, drama
oldtidskundskab
Aage Bergsvej 17,
8240 Risskov
86 17 45 71

(LD), lektor,
historie, idræt
Stationsgade 23,
8240 Risskov
86 17 83 63

Svend Birke Espegård

Bjarne Frederiksen

Allan Vendelbo Gori

Niels-Kristian Skov Hansen

Kirsten Harbo

(Es), lektor,
dansk, russisk
Lyngsvinget 31, Tiist,
8381 Mundelstrup
86 24 20 58

(BF), lektor,
samfundsfag, historie
erhvervsøkonomi
Enebærvej 9,
8240 Risskov
86 17 43 88

(AV), adjunkt,
musik, dansk
Majsmarken 98,
8520 Lystrup
86 22 15 94

(NH), adjunkt,
kemi, fysik
Godhavnsvej 7,
8200 Århus N
86 10 60 49

(KH), adjunkt,
biologi
Tingvej 42
8210 Århus V
86 15 51 53

Anni Haugaard

Søren Hede

Marianne Henriksen

Karin Holmboe

Hans Mikael Holt

(AH), adjunkt,
tysk, fransk
Kildehøjen 100,
8240 Risskov
86 21 51 61

(SH), lektor,
billedkunst
Egegade 14,
8200 Århus N
86 10 07 25

(He), adjunkt
historie, spansk
Odinsvej 1 A, 1. sal,
8230 Åbyhøj
86 15 88 53

(Ho), lektor,
tysk, latin
oldtidskundskab
Rouloen 15,
8250 Egå
86 22 07 35

(Ht), inspektor,
historie, religion
oldtidskundskab
Espedalen 15,
8240 Risskov
86 21 48 18
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.Jørgen Humlum

Anne Munk Højte

Peter Jensen

Sine M. Johannsen

Bente Friis Johansen

(Hu), adjunkt,
samfundsfag, historie
OlafRudesvej 13,
8270 Højbjerg
86 27 61 28

(Hø), adjunkt,
historie
Absalonsgade 47, 2. tv.,
8000 Århus C
86 19 69 81

(PJ), lektor,
musik, fransk
Tul strup vej 91,
8680 Ry
86 89 26 21

(SJ), adjunkt,
tysk, idræt
Lyngsiesvej 4, Hasle
8210 Århus V
86 25 35 16

(FJ), lektor,
latinJ græsk
oldtidskundskab
Fortebakken 38,
8240 Risskov
86 17 51 10

Inge Hornbech Kaufmann

Bo Kirketerp

Henna Elsebeth Kjær

Kirsten Elers Koch

Hanne Krarup

(IK), lektor,
kemi, fysik
Vestervang 36, 1,
8000 Århus C
86 12 56 38

(Ki), adjunkt,
dansk, spansk
Hirsevangen 7,
8200 Århus N
86 10 81 29

(Kj), lektor,
musik, dansk
Herredsvej 79,
8210 Arhus V
86 15 69 67

(EK), adjunkt,
historie, idræt
L.P. Bechsvej 25,
8240 Risskov
86 17 33 47

(HK), lektor,
dansk, religion
Rislundsvej 16,
8240 Risskov
86 17 91 31

Anne Sofie Landbo

Ebbe Larsen

Niels Holm Larsen

Per Bjørn Larsen

BirgitteS. Madsen

(Lb), adjunkt,
biologi
Frydenlunds Alle 29, st. th.,
8210 Århus V

(EL), lektor,
geografi, samfundsfag
Damtoften I, Stilling,
8660 Skanderborg
86 57 22 48

(HL), inspektor,
matematik
Espenhøjvej 33,
8220 Brabrand
86 26 11 27

(PL), adjunkt,
dansk, oldtidskundskab
Gartnervænget 44,
8680 Ry
86 89 35 28

(BM), adjunkt,
engelski religion
Ribesvej 8,
8240 Risskov
86 17 70 08

Lisbeth Kusk Madsen

Helge Markussen

Hanne Mellemkjær

Knud Mikkelsen

Birgit Mogensen

(LK), lektor,
biologi
Kastaniegade 5,
8200 Århus N.
86 16 38 56

(Ma), adjunkt,
matematik, fysik
Illerupvej 17, 1. tv.,
8200 Århus N
86 16 97 36

(Me), adjunkt,
idræt
Dalgas Avenue 25, 1. th.,
8000 Århus C
86 12 58 34

(KM), lektor,
historie, religion
Dalsagervej 8,
8250 Egå
86 22 42 68

(Mo), lektor,
fransk, spansk
Højrisvej 5,
8240 Risskov
86 17 64 33

Henrik Møller

Jan Møller

Bjarne Nielsen

Dorete Nielsen

Lea Nielsen

(HM), adjunkt,
musik, dansk
Fåborggade 4, st.,
8000 Århus C
86 19 20 76

(JM), adjunkt,
matematik, fysik, naturfag
Sol agervej 10A,
8250 Egå
86 22 78 31

(BN), adjunkt,
matematik, fysik, naturfag
Flintebakken 177,
8240 Risskov
86 21 91 59

(DN), lektor,
biologi
Gerdorffslundsvej 5,
8300 Odder
86 55 64 86

(Ni), lektor,
fysik, matematik, naturfag
Ømevej 7,
8210 Århus V
86 15 16 32

Niels I. W. Nielsen

Ole Wang Nielsen

Peter Køcks Nielsen

Lars Nilsson

Inger M. Nyborg

(IW), adjunkt,
fysik, kemi, naturfag
Kl i ntevej 9 B,
8240 Risskov
86 17 50 21

(WN), lektor,
matematik
Trane vej 25,
8240 Risskov
86 17 78 01

(Kø), adjunkt,
fysik, matematik
naturfag, datalogi
Chr. Købkes Gade 16, 1. tv.,
8000 Århus C
86 76 09 54

(LN), lektor,
dansk
Korshøjen 82,
8240 Risskov
86 21 27 55

(IN), adjunkt,
fysik, matematik, naturfag
Flintebakken 189,
8240 Risskov
86 21 91 47/86 28 48 51
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Gerhard Offenberg

Anne Marie Olesen

Aksel Pedersen

Birthe Marie Lund Pedersen

Erik Sejer Pedersen

(GO), lektor,
matematik, fysik, naturfag
Bymosevej 41,
8210 Arhus V
86 15 23 98

(AO), adjunkt,
filosofi
Jens Baggesensvej 18, 2. tv.,
8210 Århus V
86 16 94 43

(AP), lektor,
samfundsfag, historie
Tammerisvej 41,
8240 Risskov
86 17 32 82

(BL), lektor,
tysk, billedkunst
Skodshøjen 35,
8240 Risskov
86 21 47 57

(SP). lektor,
engelsk, fransk
Flakvej 30,
8240 Risskov
86 17 90 97

Inge Wendell Pedersen

Helene Clemens Petersen

Jens Christian Plougheld

Kurt Funch Poulsen

Linda Poulsen

(We), lektor,
matematik
Klintevej 35 D,
8240 Risskov
86 17 62 65

(CP), inspektor,
dansk, musik, fransk
Højrisvej 3,
8240 Risskov
86 17 42 02

(JP), lektor,
dansk, engelsk
Højrisvej 9,
8240 Risskov
86 17 58 17

(Po), lektor,
kemi, fysik
Agerbæksvej 8 H,
8240 Risskov
86 17 50 57

(LP), ektor,
matematik
Dalsagervej 24,
8250 Egå
86 2^41 10

Ulla Schmidt Poulsen

Peter Raskmark

Grete Schiott

Jette Schjørring

Erik Rahbek Schmidt

(UP), adjunkt,
spansk, billedkunst
Rødkløvervej 12 K,
8200 Århus N
86 16 36 81

(PR), adjunkt,
engelsk
Brammersgade 18, 2. sal
8000 Århus C
86 18 44 98

(GS), adjunkt,
spansk
Ved Stranden 125,
8250 Egå

(JS), lektor,
fransk, religion
Enemærket 26,
8240 Risskov
86 21 48 44

(RS), lektor,
dansk, russisk
Ømevej 7,
8210 Århus V
86 15 16 32

Marianne Sieburg

Annemarie Lerche Sloth

Astrid Sloth

Lene Sommer

Heidi Spjellerup-Nielsen

(MS), adjunkt,
dansk, idræt
Skovlundgårdsvej 220,
8260 Viby J.
86 28 67 27

(LS), adjunkt,
tysk, samfundsfag
Korshøjen 77,
8240 Risskov
86 21 34 70

(AS), lektor,
engelsk, idræt
Bækkelundsvej 11,
8240 Risskov
86 17 88 39

(SM), adjunkt,
tysk, idræt
Knudrisgade 32,
8000 Århus C
86 18 25 95

(SN), adjunkt,
dansk
Læssøegade 57, st.,
8000 Århus C
86 19 38 10

.Jens J. Spliid

K. Steffensen

Dorrit Svendsen

Per Spang Sørensen

Preben Torntoft

(JJ), adjunkt,
dansk, idræt
Fortevej 78, 1. sal,
8240 Risskov
86 17 84 26

(St), studielektor,
dansk, oldtidskundskab
Rønnevej 10,
8240 Risskov
86 17 59 17

(DS), adjunkt,
fransk, idræt
H. Pontoppidansgade 32
8000 Århus C
86 12 84 07

(PS), adjunkt,
idræt
Ørvadsvej 25 A,
8220 Brabrand
86 26 09 07

(PT), lektor,
historie, engelsk
Bækkelundsvej 11,
8240 Risskov
86 17 88 39

Bente Virring

Dierk Wiencke

Inge Pugh Windeballe

(BV), lektor,
fransk, tysk, engelsk
Løjstrupvej 31,
8870 Langå
86 46 24 25

(DW), lektor,
tysk, engelsk
A gerbæk s vej 8 1,
8240 Risskov
86 17 63 74

(Wb), lektor,
engelsk, latin
Skolevej 4 B,
8250 Egå
86 22 32 94
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Bodil Edlund

Ingrid Gravesen

Annemarie B. Poulsen

Kirsten Seidel

Leif Møller Nielsen

(Bo), assistent,
Violvej 7,
8240 Risskov
86 17 67 80

(IG), sekretær
Jacob Adelborgs Allé 17
8240 Risskov
96 17 92 45

(BP), sekretær
Espegårdsvej 10
8260 Viby J.
86 11 22 14

(KS), assistent
Hindbærvej 30, Ugelbølle,
8410 Rønde
86 37 34 60

(MN), pedelmedhjælper
Dalsagervej 11,
8250 Egå
86 22 28 40

Henrik Sørensen

Inge Kühlwein Kroger

Dorte Gjørret Borjesson

Helga Jonsson

Maria Mzignusdottir

(HS), pedel
Filosofgangen 5,
8240 Risskov
86 21 32 44

kantinebestyrer
Bredkildevej 4,
8240 Risskov
86 21 44 61

kantinemedhjælper

kantinemedhjælper

kantinemedhjælper

Susanne Fakkenor

Edith Bendixsen

Connie Ebbesen

Lisbeth Ebbesen

Morten Frederiksen

kantinemedhjælper og
rengøringsassistent

rengøringsassistent

rengøringsassistent

rengøringsassistent

rengøringsassistent

Else Jensen

Sonja E. Jensen

Anna-Lise Petersen

Mir Weber Petersen

Jacqueline Ann Shawe

rengøringsassistent

rengøringsassistent

rengøringsassistent

rengøringsassistent

rengøringsassistent
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3.a
Forreste række fra v.: Majbrit Kragh, Pia

Bruun Hovgaard, Mai-Britt Lundum-Andersen, Karina Elisabeth Hoyda, Anne Kønig
Thuesen, Signe Munkholm Aarjs, Stine
Brøns Dalsgaard, Mette Hansen
2. rk. fra v.: Anne Kathrine Bagger, Sarah
Elisabeth Ephgrave Rytter, Anders
Kragelund, Gitte Højen, Rasmus Fangel
Vestergaard, Maria Borrits Mareussen,
Marianne Hvidbak, Marie Lauridsen, Jens
Møller Hald
3. rk. fra v.: Mads Peter Brejner Søgaard,
Paw Hedegaard Mortensen, Kathrine
Hauschild, Jacob Hoeck, Luise Faurholt,
Pernille Kure Henriksen, Susanne Reinholdt
Jørgensen, Kasper Christoffer Larsen, Mikkel
Juul Mørch.

3.b
Forreste række fra v.: Rikke Dalhof

Brandes, Christina Rosby, Charlotte Maria
Hougaard, Janni Rahbek, Louisei Hjort
Nielsen
2. rk. fra v.: Christian Blomgreén Petersen,
Katrine Kristensen Rolighed, Marianne
Johnsen, Kasper Kousgaard Poulsen.
Mathilde Therese Winther Sørensen, Kristian
Kofoed Laursen
3. rk. fra v.: Martin Kjær, Martih Stampe
Andersen, Troels Egeskov Sørensen, Morten
Høpner Daugaard, Jesper Skovland, Claus
Barnewitz.
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3.c
Forreste række fra v.: Karen Margrethe

Nyholm, Marie Christine Højlund Pedersen,
Louise Henriksen, Pia Lykke, Mette Dolmer
Thygesen, Marlene Bjerre, Cathrine Colding
Haugerud
2. rk. fra v.: Jesper Vagtel Johansen,
Annette Cecilie Bak, Mette Pedersen, Anne
Hiibertz Eriksen, Karen Bærendsen, Dorthe
Danner Lund, Miriam Wanjiku Christensen
3. rk. fra v.: Per Linton, Nikolas LyhneKnudsen, Christian Bækmark, Signe Almind
Kristiansen, Katrine Helene Andersen, Jakob
Møller, Lars Nørholtz.

3.d
Forreste række fra v.: Birgitte Shakira

Thorsøe, Susanne Flartmann, Sissel Garval,
Trine Sørensen, Henriette Petersen, Henriette
Røjkjær, Anne Louise Banke Kristensen
2. rk. fra v.: Thomas Thorup Larsen, Tine
Leschly Jacobsen, Marie Bonne Kjær,
Camilla Winther Jensen, Grit Dørup Lund,
So-Young Ahn, Jane Hemmingsen, Susanne
Klit Christensen, David Le Roy Eltang
3. rk. fra v.: Sune Thejsen Thyssen, Rune
Hede Simonsen, Kathrine Christensen, Ninna
Meier, Betina Fangel, Gry Lippert, Mia
Lilyan Winther, Peter Larsen, Mads Alling
Buddig.
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3.x
Forreste række fra v.: Marie Skibsted

Mogensen, Camilla Lahn Sørensen. Iben
Puckering, Anne Scharling Rasmussen,
Johanne Lykke-Olesen, Signe RifbjergMadsen, Lina Margrethe Bunk glansen
2. rk. fra v.: Jeppe Dørup Olesen, Mads
Peter Laursen, Helle Olsen, Sirius Rønn, Ove
Johan Krarup, Rikke Kruse Harisen Mariann
Ravbjerg
3. rk. fra v.: Thomas Mellerkjær Larsen,
Ulrik Minet, Steffen Peter Madien, Christian
Ditlef Cappeln, Jacob Påhlman Knudsen,
Peter Sune Jørgensen, Søren Tranbe rg
Hansen, Anders Emil Seierup, Mette Thyboe
Thorsen.

3.y
Forreste række fra v.: Anne Sørensen, Tina

Bjerno, Frank Andreasen, June Finsen
Nielsen, Janni Vestergaard, Signe E. Nielsen,
Kirstine Rylev, Mikkel Erland Jensen
2. rk. fra v.: Dan Bang, Thomas Busch,
Nikolaj Venge, Jacob Green ScHou, Tinneke
Iversen Nielsen, Nikolaj Tolstrup Boest,
Rasmus Bregenov-Pedersen, Tail Erendal
Jensen, Claus Nicolaj Bendtsen
3. rk. fra v.: Kasper Sandgaard Pallesen,
Hans-Christian Ingerslev, Mikkel Jensen,
Carsten Eriksen, Kaare Rud Flarup Jan
Teinborg, Lennart Jacobsen, Jeppe Stouby
Mortensen, Steen Espersen.
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3.Z
Forreste række fra v.: Pernille Harbo

Enevoldsen, Sine Tjerrild Bruhn, Maren
Andersen Noe, Mette Stig Jørgensen,
Charlotte Thusing, Mia Kraglund, Ida Pagter
Kristensen, Camilla Bach Nielsen
2. rk. fra v.: Lars Mathias Diderichsen
Kvale, Morten Husted, Line Topholm, Jacob
Christian Axelsen, Janne Boelsmand
Golczyk, Nicolai Dam Jensen, Esben Mols
Jepsen, Christian Bækgaard Jensen, Tue
Lehn-Schiøler
3. rk. fra v.: Bjørn Raben-Pedersen, Gunnar
Milling Holk Poulsen, Nikolaj Skak
Brendorp, Huu Chinh Hoang, Niels Asger
Munthe Jensen, Mikkel Vester Jacobsen,
Rasmus Reinholdt Nielsen, Michael Kring
Maintz Andersen, Mikkel Rosenkrantz Riber,
Thorkil Munch Lund.

3.U
Forreste række fra v.: Ditte Thorsen

Hermansen, Signe Christina Mikkelsen, Niels
Broder Holm-Nielsen, Henriette Bille, Sarah
Ledet, Mette Hallager SchoUby, Mette
Dreijer 2. rk. fra v.: Mads Alstrup
Fredsgaard, Thomas Christen Rendbæk,
Anne-Katrine Timmermann Nedergaard,
Mads Johan Jurik, Trine Kjær, Marie Haug,
Jesper Voldby
3. rk. fra v.: Jesper Tougaard Michaelsen,
Heine Kaasgaard Bang, Kasper Jacobsen
Kyng, Marie Spange Mortensen, Jens
Ølholm Larsen, Jørgen Walin Storm, Henrik
Damsgaard, Frank Vincenzo De Paoli.
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3.v
Forreste række fra v.: Malene Poulsen, Ina

van Gaever Lautrup Pedersen, Dinne LethMiller, Malene Christine Nielsen. Charlotte
Holm Andersen, Lise-Lotte Wessberg
Jensen, Mette Saks Nielsen, Vibeke Nielsen
2. rk. fra v.: Carsten Carlo Nielsen, Michael
Frandsen, Søren Bo Østergaard Hansen, Berit
Løfstedt, Diana Røddik Gerlach! Karina
Schunk Pedersen, Jacob Skou, Rasmus
Rugaard, Anders Jersin-Mikkelsen
3. rk. fra v.: Janus Pili Christensen, Jakob
Søgaard Madsen, Rune Jersin Vingborg,
Lene Ørsted Pedersen, Kåre Janussen,
Thomas Mølgaard, Kamilla Marie
Korsgaard, Jonas Thorsen, Jakob Borup
Thomsen, Jens Sigve Munthe Jensen.
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