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Velkomst til

de nye elever/kursister
På skolens vegne vil jeg gerne byde jer velkommen til jeres nye 
arbejdsplads: Arhus Statsgymnasium og HF kursus. Fra skolens side 
kan vi tilbyde de faglige og praktiske rammer for jeres uddannelse. 
Det er mit håb, at vi alle i fællesskab kan tilpasse disse rammer 
o g udfylde dem, således samarbejdet kan foregå i en befordrende 
atmosfære. Vi håber, at I efter at have læst de forskellige afsnit 
i dette lille hefte har opnået en vis idé om denne skole, dens be
boere og det arbejde, der finder sted her.
Såvel gymnasieafdelingen som HF afdelingens faglige opbygning 
hviler på forskellige ministerielle bekendtgørelser. For gymnasi
ets vedkommende især "bekendtgørelse om undervisning i gymnasiet 
og om fordringerne ved og eksamensopgivelserne til studentereksa
men", nr. 322 af 16. juni 1971, og for HF's vedkommende især "be
kendtgørelse om højere forberedelseseksamen", nr. 229 af 24. ap
ril 1974. Disse bekendtgørelser udleveres sammen med enkelte andre 
centrale skrivelser til alle gymnasie- og HF elever.
I det følgende nogle få uddrag af de nævnte bekendtgørelser.
Det er fælles for gymnasiet og HF kursus, at undervisningen i de 
fleste fag afsluttes med eksamen, og at denne eksamen kan give ad
gang til videregående uddannelser. Endvidere bygger begge afdelin
ger på en række fællesfag og til- eller fravalg af faggrupper og 
enkeltfag.

GYMNASIEAFDELINGEN

Ved indgangen til gymnasiet har I truffet valget mellem den sprog-f 
lige og den matematiske linje. I har valgt et af sprogene fransk, 
russisk og spansk, og eleverne på den matematiske linje har valgt 
mellem engelsk og tysk.
Fra og med 2.g skal der vælges mellem flere såkaldte grene.
De sproglige kan vælge den nysproglige, den samfundssproglige el
ler den musiksproglige gren, og matematikerne stilles over for 
valget mellem den matematisk-fysiske, den samfundsmatematiske, den 
naturfaglige og - under en forsøgsordning - den musikmatematiske 
gren.
Ligeledes fra 2g vælger eleverne mellem fagene musik og formning/ 
kunstforståelse. Desuden kan eleverne uden for skoletiden vælge 
faget keramik.
Alle disse valg skal være truffet senest 15. marts, og der gives 
forinden elever og forældre oplysninger om valgene og deres fag
lige konsekvenser.
Efter bekendtgørelse nr. 322 §25 tillægges I medindflydelse på uny 
dervisningens indhold og tilrettelæggelse. Hermed har I samtidig 
fået tillagt medansvar for det daglige arbejde, herunder at alle i 
klassen får et rimeligt udbytte af dette arbejde.
Studievejlederne giver eleverne individuel og kollektiv erhvervs
orientering og vejledning vedrørende spørgsmål af faglig, social, 
økonomisk og personlig art i forbindelse med jeres uddannelsessitu
ation.



KURSUS TIL HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN

HF uddannelsen løber over 2 år, der opdeles i 4 halvår, semestre, 
der præges af skiftende timetal i fagrækken. Det første semester 
undervises der udelukkende i fællesfag, det andet næsten udelukken
de, idet der kun optræder 3 tilvalgsfag. De to sidste semestre præ
ges afgørende af tilvalgsfagene. Disse udgøres enten af nogle af 
fællesfagene, der behandles mere indgående, eller af nye fag. Til
valgsfagene sammensættes af den enkelte kursist ud fra evner og in
teresser ( visse videregående uddannelser kræver bestemte tilvalgs
fag) med krav om et mindste pointstal på 20. Man tæller points ved 
at sammenlægge de enkelte fags timetal. (Se den udleverede bekendt
gørelse) .
I 2. kursusår skal hver kursist udarbejde en større skriftlig 8-da- 
ges opgave med emne fra et af de fag, hvori der undervises i 2. 
kursusår, eller i faget geografi.
Efter bekendtgørelse nr. 229 §6, stk. 2, tillægges I medindflydel
se på undervisningens indhold og tilrettelæggelse. Hermed har I 
samtidig fået tillagt medansvar for det daglige arbejde, herunder 
at alle i klassen får et rimeligt udbytte af dette arbejde. Ifølge 
§7, stk. 1, kan I, når I ønsker det, af faglæreren få en vurdering 
af jeres øjeblikkelige faglige standpunkt.
Studievej lederne giver kursisterne individuel og kollektiv erhvervs
orientering og vejledning vedrørende spørgsmål af faglig, social, øko 
nomisk og personlig art i forbindelse med jeres uddannelsessituation.

FÆLLES FOR GYMNASIE- OG HF~AFDELINGEN

I begyndelsen af Ig og 1HF gives der i de enkelte klasser vejled
ning i studieteknik.
Der afholdes ca. 8 fællestimearrangementer i løbet af et skoleår. 
Emnerne kan være af musisk, alment, oplysende eller samfundsaktu
elt indhold. Der kan endvidere oprettes studiekredse i emner uden 
for den obligatoriske fagrække i indtil 20 timer pr. emne i løbet 
af et undervisningsår, forudsat at mindst 10 deltagere melder sig. 
Der kan etableres timer i fritidssport samt frivillig undervisning 
i musik og i formning uden for den egentlige undervisningstid, for
udsat at mindst 10 deltagere melder sig til det enkelte hold. De, 
der melder sig, har naturligvis pligt til at deltage i studiekred
se og i den nævnte fritidsundervisning. Til slut skal jeg gøre al
le gymnasiaster/kursister opmærksom på, at skolens kontor, lærerne 
og studievejlederne gerne stiller sig til rådighed i og - efter af
tale - uden for undervisningstiden, såfremt der er spørgsmål eller 
problemer, man ønsker at drøfte. For faglærernes vedkommende påta
ger kontoret sig gerne at formidle en sådan kontakt.



HF OG GYMNASIET

- oplevet af HF-elever
En drøn-varm dag! Hun kom gående hen mod trappen noget usikker og 
nervøs. "Bare jeg ikke lugter af sved", tænkte hun. "Hvorfor fanden 
cyklede jeg også herhen?"
Foran trappen klumpede nedladende gymnasieelever sig sammen og troe
de, at de ejede det hele! Hun fik sig mast igennem den noget larmen
de mængde, ind i den kølige luft. Hun daskede lidt rundt, og tilsidst 
fandt hun HF-gangen og stillede sig hen til nr. 18. "Mon det er de i- 
dioter, jeg skal gå i klasse med?" De så ud, som om de kendte hinan
den allesammen. Hun stod og trippede nervøst frem og tilbage i ca. 
5 minutter, indtil en lærer dukkede op og lukkede klassen ind.
De fleste sad helt stumme og kiggede usikkert på hinanden. Hun sku
lede rundt. "Sikke noget tøj, tøsen der har på - og ham der i hjør
net tror vist, det er vinter. Gud Fader bevares. Sikke nogle skvat- 
mikler, jeg skal gå op ad i to år", tænkte hun surt. Læreren råbte 
navnene op, mens de sidste kom ind og satte sig i vindueskarmen, da 
alle stolene var optaget.
Derefter var der en trykkende stemning. Pludselig sagde hun desperat: 
"Skal vi ikke fortælle lidt om os selv, ,0m hvad vi har lavet førhen, 
og hvor vi kommer fra?" Hun kunne mærke heden i kinderne. "Nej, det 
synes jeg ikke, for det kan vi sgu alligevel ikke huske bagefter", 
sagde en sur kælling i en afskyelig lyserød jakke for at gøre sig be
mærket. Dyb tavshed... "Hvad mon de andre tænker om mig?"
Klassen blev vist rundt på skolen af to 2.HFere og tilsidst havnede 
den nede i gården, hvor der blev taget et fotografi. Der stod nogle 
og så på. "Avv, det er bare HFere", var der en, der råbte. Hun tænk
te: "Så er det rigtigt nok, at vi bliver set ned på af gymnasieele
verne" .
Klassen gik ind og fortærede deres medbragte klemmer. Et stykke tid 
efter kunne hun tage hjem. Hun overvejede at blive væk næste dag. 
Hendes forventninger havde været for store.
EFTERSKRIFT.
Noget i den retning tænkte vi den første dag. Men vi erfarede, at 
man ikke skal dømme efter det første indtryk. Heldigvis har det se
nere vist sig, at det er nogle søde mennesker, som vi går i klasse 
med, - selv om vi har forskellige meninger om mange ting.
Klassen er et ømfindtligt miljø, og det, der skaber en god klasse, 
er dels tilfældigheder og dels et bevidst arbejde på at skabe en så
dan .
Vi håber på at komme i kontakt med jer nye HFere, for vi har ikke 
haft noget at gøre med HF-årgangen over os, og det er vi lidt skuf
fede over. Vi ser frem til at møde jer.

Hej så længe
Muff og Anne, Iq.
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- oldtidskundskab
Een times ugentlig oldtidskundskab i hvert af de tre år. Således var 
oprindelig vilkårene for faget. En første ændring anbragte for nogle 
år siden tredie g1s time i anden g, så man her fik to timer om ugen. 
Denne ændring kom som et diktat fra direktoratet uden nogen forudgå
ende forsøg eller drøftelse med lærere og elever. Selv oplevede jeg 
det ikke som nogen lettelse. Selvfølgelig var det mindre besværligt, 
at tre skematimer nu kun gav to, og ikke som før tre klasser. Men med 
et slag viste det sig vanskeligt at nå pensum. Anden g'erne havde 
nemlig ikke tredie g'ernes læseevne.
Den nuværende forsøgsordning nåede vi her på skolen gennem en forbil
ledlig demokratisk procedure til fuld enighed om. Det er kommet helt 
bag på mig, hvor stor en forbedring der således er opnået. Det over
blik over forløbet, som de spredte timer gjorde så vanskeligt at op
nå, og som læreren før måtte kæmpe sig frem til hos eleverne, indfin
der sig nu uden videre. Vi har kunnet gå langt mere i dybden end un
der den gamle ordning, som vi snart vil blive tvunget til at vende 
tilbage til.

Finn Jacobi.

- musik
I musikfaget har vi haft mulighed for at forsøge med en sammenlægning 
af normalskemaets timer i 2. og 3.g til 3 ugentlige timer i 2.g. Det 
har givet os mulighed for mere samlet tid til enkelte undervisnings
forløb. Men samtidig også for afvikling af forskellige aktiviteter, 
f.eks. praktisk musikudøvelse - her er dobbelttimerne velegnede og 
i øvrigt også nærmest nødvendige - og sideløbende hermed arbejde 
med analyse, aflytning osv. i enkelttimerne.
Endelig har sammenlægningen af 2. og 3.g-timerne afskaffet problemet 
med at gennemføre en rimelig musikundervisning i 3.g med 1 - én - 
ugentlig time. Denne enlige time giver dels ringe kontinuitet, dels 
som oven for antydet dårlige betingelser for den praktiske udøvelse, 
der er så væsentligt et element i musikfaget. Vi må derfor dybt be
klage, at vi ikke får mulighed for at videreføre den oplagte forbed
ring for faget, som timesammenlægningen har været.

CM.



^3.

formning
I modsætning til normaltimeplanen ( med 2 timer i 2.g og 1 time i 
3.g ) har vi i år haft alle 3 timer i 2.g.
Denne ordning har haft følgende væsentlige fordele:
- Mulighed for tilrettelæggelse og gennemførelse af længere kreative 

forløb.
- Udadvendte aktiviteter såsom museumsbesøg, film, foto, tværfagligt 

samarbejde med f.eks. musik.
- Deltagelse i skolens fællesaktiviteter som f.eks. forberedelse af 

temadage og plakatkonkurrence.
Sådanne aktiviteter ville ikke være mulige med en enkelt ugentlig 
time, derfor beklager vi meget, at ordningen må ophøre.
Modsat håber vi, at der banes vej for nye forsøg, der muliggør en 
større tværfaglig aktivitet, så faget kan indgå i inspirerende sam
menhænge, der kunne tjene til alsidig belysning af skolefagene.

Ulrik Schmedes / René H. Jensen.

- matematik
De to sproglige l.g-klasser har i skoleåret 1979/80 deltaget i for
søgsordning i faget matematik. Der har været tale om et dobbeltfor
søg, nemlig forsøg både med hensyn til fagets placering inden for 
de tre gymnasieår og med hensyn til dets indhold.
Faget har nu haft 5 ugentlige timer i l.g mod tidligere 2 timer i 
1.g og 3 timer i 2.g. De 3 ekstra timer i l.g er fremkommet ved, 
at timerne i oldtidskundskab og geografi er henlagt til 2.g; her
ved bliver der færre fag både i l.g og 2.g.
Vedrørende indholdet følges "Forsøgsordning af 15. september 1978 
for matematik på gymnasiets sproglige linje". Af nye emner, der er 
kommet ind her, kan nævnes: deskriptiv statistik, mere sandsynlig
hedsregning, eksponentiel vækst samt brug af regnetekniske hjælpe
midler ( lommeregner og tabeller ). Endvidere er der afsat ca. 25 
"frie timer", der kan bruges til uddybning af emner fra det obli
gatoriske stof eller til helt nye emner. Til gengæld er trigonome
tri og dele af integralregningen udgået.
Der er blandt eleverne delte meninger om fordelen ved den kraftige 
koncentration af faget i l.g ( den svarer til, at matematikerne 
har 5 ugentlige timer engelsk i l.g ).
Også efter forsøgsordningen er der mange elever, der synes, at 
stoffet er stort og vanskeligt, og det er indtrykket hos de to læ
rere, der i år har haft undervisningen, at det med den foreliggende 
stofmængde kan være svært at afse tid til de frie timer og til re
petition .
Seis synes jeg, at stoffet, der nok er udvalgt efter erfaringer 
med HF-pensum, er blevet mere jordnært.
Til det anvendte lærebogssystem findes der en opgavesamling, og 
følger man forfatternes intentioner om, at eleverne skal bruge en 
stor del af tiden i timerne til opgaveløsning, er det mit indtryk, 
at stoffet bliver uddybet mere, end man er vant til hos sproglige 
elever. Det vil formodentlig også kunne mærkes ved eksamen, som 
stadig er mundtlig.

Børge Lykkebo Petersen.



10.

- fysik og kemi
Normaltimeplan Forsøgstimeplan.
2. g 3.g 2.g 3.g
2 2 4 0

Koncentrationen af timerne i 2.g har bevirket, at eleverne har anset 
faget for mere væsentligt end før. Det har i modsætning til tidlige
re været muligt at drive en sammenhængende undervisning, hvilket har 
givet en tidsgevinst, så det ikke har været noget problem at nå det 
obligatoriske stof. På den samfundsfaglige gren har der endog været 
tid til at behandle globale energispørgsmål i samarbejde med samfunds 
fag.
Af negative sider ved forsøget kan nævnes, at de matematiske forud
sætninger flere gange end tidligere ikke har været til stede på det 
rigtige tidspunkt.
Udfaldet af forsøget er alt i alt positivt.

Forsøg i kemi på samfundsfaglig gren.
Normaltimeplan
l .g 2.g
2 1

Koncentrationen af timerne
2.g ikke var til noget som

Forsøgstimepian
l.g 2.g
3 0

har været en gevinst, 
helst.

idet den ene time i

Forsøg i kemi på fysisk og naturfaglig gren.

Normaltimeplan Forsøgstimeplan
l .g 2.g l.g 2.g
2 3 3 2

Ombytningen af timerne mellem 1. og 2.g har ikke været en fordel, i- 
det holdstørrelserne i 2.g normalt er mindre end i l.g. Endvidere 
har eleverne flere forudsætninger fra fysik og matematik i 2.g end 
i l.g. Det har således været meget vanskeligere at nå pensum samt 
at gå tilstrækkeligt i dybden.

Wo



VY.

- samfundsfag
Kort sagt har forsøget bestået i, at Samfundsfag på den matematiske 
linie har 4 timer ugentlig i 2.g og 6 timer ugentlig i 3.g ( mod 
normalt 5-5 ). Da der endnu ikke er erfaringer med de 6 timer i 3.g, 
må denne vurdering være foreløbig ud fra erfaringer med 2.g i skole
året 1980/81. Jeg vil umiddelbart tro, at det er fordel for faget med 
flere timer i 3.g, idet man nok kan få en bedre behandling af den del 
af stoffet, som flyttes til 3.g, alene fordi eleverne er blevet æld
re .
Den mest iøjnefaldende fordel for 2.g i år har været muligheden for 
at samarbejde med fysik, der i kraft af forsøget har 4 timer ugentlig 
i 2.g, og derfor har kunnet få plads til tværfagligt samarbejde. Det
te har konkret ført til et fælles emne om "Energi og Samfund", der 
inddrog fagene fysik, matematik og samfundsfag. Undervisningen blev 
tilrettelagt som parallelundervisning, hvor samfundsfag tog sig af 
spørgsmålet om de økonomiske, politiske og miljøpolitiske sider af 
energiproblemet, hvor fysik tog sig af energiressourcer og energi
former og hvor matematik leverede en række forudsætninger for tal- 
og statistikbehandling. Forløbet strakte sig over 2-3 måneder og må 
vurderes positivt. For læreren i samfundsfag var det rart at kunne 
overlade de egentlige naturvidenskablige problemer til fysik ( man 
undgik dermed de mere letbenede forklaringer ), og eleverne gav ud
tryk for, at det skabte overblik og en bredere forståelse, at man i 
flere fag beskæftigede sig med samme emne.
Efter min opfattelse er dette netop vejen frem. Fagene supplerer 
hinanden i mange tilfælde. Der bør koordineres, samarbejdes. Forud
sætningerne herfor er mange ( jeg skal ikke diskutere dem her, da 
det kræver en grundlæggende analyse af, hvad indholdet af et fremti
digt gymnasium skal være ), men én af dem har været det beskedne ti
mestrukturforsøg, der derfor foreløbig må vurderes som positivt.

Michael Andersen.



Forsøg med- integration af 
oldtidskundskab og religion
Resultatet af integrationen er et fag, der beskæftiger sig med reli
giøs og ikke-religiøs tilværelsestolkning i europæisk kultur og i 
fremmede kulturer.
Undervisningen i europæisk kultur drejer sig om at forstå den nuti
dige europæiske kultursituation, der har sine rødder i græsk og 
kristen tilværelsestolkning. Undervisningen omfagger græsk religion 
og filosofi, kristendommen og moderne livsanskuelser.
Undervisningen i fremmede kulturer drejer sig om at forstå den frem
mede kulturs tilværelsestolkning ud fra dens egne forudsætninger 
samt undersøge, hvilke konsekvenser mødet med europæisk kultur får 
for den. Undervisningen omfatter et naturfolk samt en af følgende 
religioner: hinduisme, buddhisme, kinesisk religion, japansk reli
gion, jødedommen, islam.
Baggrunden for forsøget er ønsket om at skabe en mere sammenhængende 
og dermed mere meningsfuld undervisningssituation, hvor de to fags 
beslægtethed bliver bestemmende for undervisningens indhold. I følge 
den nuværende bekendtgørelse omfatter undervisningen i oldtidskund
skab betydningsfulde sider af den antikke græske (romerske) kultur. 
Undervisningen i religion omfatter kristendommen og nogle ikke-krist- 
ne religioner. Både den antikke græske kultur og kristendommen udgør 
rødderne til europæisk kultur. Begge fag arbejder med emner, der i 
høj grad peger ud over fagenes geografiske og historiske indhold og 
hen mod tilsvarende emner i den moderne livsanskuelsesdebat. Denne 
beslægtethed mellem de to fag er imidlertid vanskelig at tage højde 
for i den nuværende situation, hvor undervisningen i fagene ikke 
tidsmæssigt forløber parallelt. Oldtidskundskab sluttes efter 2.g 
og religion efter 3.g. Det er denne barriere - den afsluttende eksa
men i oldtidskundskab efter 2.g - som forsøgsordningen bryder ned.
Forsøget startede ved skoleårets begyndelse 1980 for klasserne 2a og 
2z. Fra næste skoleår vil det blive gentaget i 2 klasser.

Hanne Josephsen.



Vd.

HANDBOG

Alfabetisk orientering om
Arhus Statsgymnasium og HF

Adfærdsregler:

Administration:

1. Spisning må kun finde sted i frokoststuen og 
i festsalen.
Bægre fra varmdriksautomat må kun benyttes i 
frokoststuen; dog i mellemtimer også i fest
salen og efter 6.time i klasselokalerne.

2. Tobaksrygning er kun tilladt uden for skole
bygningen samt i frokoststuen og på lærer
værelset .

3. Det er brugerne af skolens lokaler, der skal 
rydde op; d.v.s. at stole skal sættes på plads, 
og affald skal smides i affaldskurve.

4. Efter 6.time må i frokoststuen kun bordene på 
forhøjningen benyttes, da rengøringen ellers 
hindres.

5. Cykler anbringes i kælderen i stativerne; 
knallerter i knallertrummet eller i sko
lens sydøstlige hjørne, biler i parkerings
kælderen eller på parkeringspladsen på sko
lens østre side.
Knallertmotorer skal være standset i kælderen.

6. Cykler og knallerter skal trækkes inden for 
bygningen.

7. Al udlevering af skrifter, bøger og andre 
varer skal ske fra skranken i frokoststuen. 
Salg må kun finde sted efter aftale med rek
tor, der rådfører sig med FU i sådanne spørgs
mål. Kun elever på skolen må sælge.

Rektor er skolens daglige pædagogiske og ad
ministrative leder. I det daglige arbejde bi
stås rektor af en række kolleger, af pedellen 
og af sekretærer.
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Administrativ 
inspektor.

er Jørgen Poulsen; han bistår administrationen 
og tilrettelægger årsprøver og terminsprøver. 
Han fører de daglige skemaændringer som følge 
af kollegers sygdom, fravær af tjenstlige år
sager, lærerkandidatprøver m.v.

Bibliotekar: er C.C. Rokkjær. Biblioteket er åbent hele da
gen, og det kan benyttes som læsesal. Bøger kan 
hjemlånes efter de regler, der er bekendtgjort 
samme sted.

AV-inspektorer: er Anne Frederiksen og Christian Bech Sørensen. 
De passer AV-midlerne, d.v.s. båndoptagere, 
grammofoner, overheadprojektorer, filmudstyr, 
video og kopimaskiner.

Bibliotek: findes i nr. 34. Om hjemlån af bøger, se bib
liotekar. Biblioteket rummer langt fra hele
skolens bogbestand, idet relevant faglitte
ratur findes i faglokalerne.
I biblioteket er fremlagt tidsskrifter og 
aviser.
Biblioteket er et læseværelse, hvor der skal 
være ro; gruppearbejde er ikke tilladt her!

Boginspektor: er Anton Vinderslev. Han administrerer indkøb 
af lære bøger og papir og sørger for bogud
levering og aflevering ved skoleårets start 
og afslutning. Løbende udleveringer i skoleår
ets løb foretages almindeligvis af faglærerne. 
Boginspektor kan træffes i bogdepotet i kæl
deren. Træffetid med henblik på meddelelse 
om bortkomne bøger, ombytninger af bøger m.v., 
vil fremgå af opslag.

Bøger og papir: Ved skoleårets begyndelse får hver enkelt 
elev udleveret de fleste af de bøger, der 
skal bruges i det kommende skoleår. I skal 
være klar over, at bøgerne er offentlig ejen
dom, og at I som følge heraf skal behandle 
dem godt. Det indebærer, at I har pligt til 
at indbinde bøgerne solidt og, at I ikke må 
strege og skrive i bøgerne. Hvis disse ele
mentære krav ikke overholdes, må I være ind
stillet på at skulle erstatte de mishandlede 
bøger.Det er af væsentlig betydning for sko
len at understrege dette krav, dels fordi 
bøger i dag er meget dyre, dels fordi skolens 
bogkonto er meget lille i forhold til de ek
sisterende ønsker om boganskaffelser.I vil med 
andre ord skade jer selv og jeres kammerater, 
hvis I ikke selv vil medvirke til at give den 
enkelte bog så lang levetid som overhovedet 
muligt.
Derfor: 1. Bind bøgerne ind.

2. Skriv navn i det dertil indrettede 
felt foran i bøgerne.

3. Undlad at skrive til i bøgerne og 
behandl dem i det hele taget ordentligt.



Med hensyn til papir gælder følgende regler: 
I vil alle få udleveret 4 A4 blokke og 1 ring
bind. Dette vil være tilstrækkeligt til at 
dække et normalt behov for et år. Hvis I in
den skoleårets udløb mod forventning skulle have 
opbrugt de udleverede A4 blokke, kan I ved 
henvendelse til en af jeres lærer få udleveret 
et hæfte (så længe lager haves!). Kan I ikke 
nøjes med et sådant, må I for egen regning købe 
nye A4 blokke.

Cykler og knallerter: Se adfærdsreglerne side 43.

ELEVORGANISATIONER:

DGS: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (se side;18.)
GLO: Gymnasieelevernes Landsorganisation (se side 19 .)

Begge er fagforeninger for gymnasieelever.
LAK: Landsorganisationen af kursusstuderende. Fagforening

for HF-elever. (se side 19.)
Elevråd:
Ferieplan:

Se side 16 .
For skoleåret 1981/82 (1.august 1981- 
31.juli 1982) er der for statens gymnasie
skoler, studenterkursus og statens kursus 
til højere forberedelseseksamen fastsat 
følgende fridage og ferier (de nævnte dage 
medregnes):

Sommerferie 
Efterårsferie 
Juleferie

Påskeferie 
Dronning Mar
grethes fød
selsdag 
Sommerferie

1981
(mandag d 22.juni) til fredag d 7.august
mandag d 19.oktober til fredag d 23.oktober
onsdag d 23.december
1982

til mandag d 4.januar
mandag d 5.april til tirsdag d 13.april
fredag d 16.april
mandag d 21.juni til (fredag d 6.august)
(Hertil kommer de lørdage samt søn og hel
ligdage, som ikke er omfattet af ovenstående. 
Antallet af ferie og fridage i skolåret 1981/ 
82 udgør herefter 165).
Det bemærkes, at ferieplanen bortset fra som
merferiens begyndelsestidspunkt kan fraviges 
efter forudgående tilladelse fra direktoratet 
for gymnasieskolerne og højere forberedelses
eksamen. Det er en forudsætning for tilladelse 
til fravigelse af ferieplanen, at det samlede 
antal ferie og fridage i skoleåret for-bliver 
uændret 165, samt at der af hensyn til eksamens
tilrettelæggelsen ikke placeres yderligere 
fridage i perioden 26. april-18. juni 1982. På 
given foranledning skal man desuden gøre opmærk
som på, at lørdage og søndage ikke vil kunne 
godkendes som undervisningsdage.
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Ansøgning om fravigelse af ferieplanen indsendes 
til direktoratet for gymnasieskolerne og højere 
forberedelseseksamen af rektor inden d. 15. 
september 1981 efter forudgående behandling i 
lærerråd, elevråd og samarbejdsudvalg. Såfremt 
sommerferiens sluttidspunkt ønskes ændret, må 
ansøgning herom dog indsendes senest d. 1 maj 19 8'1

Forsikringer:

Forældrefonden:
Fællestimer:

Fællesudvalg:
Idrætsdag:
Informationsmøder:

Staten er "selvforsikrende". Det betyder i 
praksis, at undervisningsministeriet og 
dermed skolen ikke forsikrer nogen eller 
noget. Det kan ikke undgås, at der på en 
skole sker forskellige uheld. Den person 
der er årsag til et uheld, vil blive dra
get til ansvar - også i økonomisk hense
ende. Med den frie adgang til skolens 
bygninger kan ingen garantere for, at der 
ikke kan ske tyveri. Sådanne dækkes hel
ler ikke af staten.
Det er således rimeligt, for ikke at sige 
nærmest nødvendigt, at den enkelte elev er 
forsikret (ansvar, ulykke, tyveri) enten 
ved en personlig forsikring eller i for
bindelse med diverse familieforsikringer. 
Det må til slut bemærkes, at hvis en elev 
udsættes for uheld eller ulykker i forbin
delse med selve undervisningen, kan skolen 
søge undervisningsministeriet om hel eller 
delvis erstatning til skadelidte. I sådanne 
situationer træffer undervisningsministeriet 
afgørelsen i det enkelte tilfælde.

Se side 21 .
Fællestimearrangementer planlægges af fæl
lesudvalget på grundlag af forslag fra sko
lens elever og lærere. Programmet vil normalt 
bestå i foredrag, oplæsning, musik eller film.
Forkortes FU, se side 16.
Se under temadage.
Finder normalt sted en gang om ugen. På 
disse møder kan FU, rektor eller andre frem
lægge sager tildebat. Der har i årets løb væ
ret informationsmøder tirsdag i andet frikvar
ter. Møderne annonceres ved ekstra ringning
er og der er mødepligt!
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Informationssedler: På forsøgsbasis har vi i de sidste måneder 
af skoleåret 1980/81 gennemført en udvidet 
informationsordning efter følgende regler:

Informations-

To gange om ugen (mandag og torsdag) udleveres 
i 1. frikvarter i alle klasselokaler, et ark 
papir indeholdende korte informationer. I 
begyndelsen af 3. time læser lærerne oplys
ningerne op, hvorefter sedlen anbringes på 
klassens opslagstavle. De der ønsker meddel
elser på sedlen må indlevere ordlyden skrif- 
ligt på kontoret den foregående skoledag 
(Fredag og onsdag) senest kl. 14,oo. 
Der er udsigt til, at denne ordning fortsæt
ter i dette skoleår.

findes til venstre for lærerværelsets dør (vec
tavle for FU: siden af tavlen med oplysninger vedrørende ske

Kantinen:

maændringer!). Her kan alle fremsætte meddelelser 
til FU. F.eks. kommentarer til udvalgets arbejde 
og beslutninger, forslag om sager, man ønsker, 
udvalget skal behandle, spørgsmål til udvalget 
eet. Samtidig kan på dennne tavle anbringes kor
te meddelelser, f.eks. meddelelser, der ikke 
udløser informationsmøde, særlig aktuelle meddel
elser eet.

- selvejende institution, ledes af en elev og læ-

Karaktergivning:

Konsultationer:
Okt./Nov.

Dec.
Feb.
Mar.

Lærerforsamling:

rer valgt styrelse.
- personale: en bestyrer står for den daglige 

drift. Der er ansat en person som medhjælp i 
kantinen, hvortil kommer frivillig elevhjælp.

- åbningstider: 9 -12
- varertyper: lun ret, smørrebrød, råkostsalat, 

boller, rundstk., kage, slik, tobak, mælk, 
yoghurt, vand og kaffe.

- selvafrydning.
I henhold til bestemmelserne skal der i gym
nasiet ud over årskaraktererne gives mindst 
en standpunktskarakter. Efter lærerrådets be
stemmelse kan der gives to standpunktskarak
terer .
"Åbent-hus-arrangement". Alle første klasse
elever og deres pårørende inviteres til ufor
mel aften på skolen, hvor alle fag og klasser
nes lærere vil være repræsenteret.
Elev-forældre-lærer konsulation for l.g.
Elev-forældre-lærer konsulation for 2. og 3.g.
Grenvalgsorientering for l.g.
Lærerforsamlingen består af rektor og skolens 
lærere.



Lærerforsamlings
møde :

Lærerkandidater:

Lærerrådet:

Mødepligt:

Navne og adresse
ændringer :
Opslagstavler og 
oversigter:

Pedel:

Regelsamling:

Her behandles elevernes standpunkt, ligesom man 
kan rådgive eleverne om oprykning i ny klasse. 
Afgørelsen af om en elev skal fortsætte i næste 
klasse, træffes af eleven selv. Lærerforsamlingen 
holder møde inden uddelingen af karakterblade 
og efter afslutning af eksaminer og årsprøver.
Kandidater med universitetseksamen, som ønsker 
at undervise i gymnasiet, skal gennemgå et 
kursus i praktisk undervisningsfærdighed. 
Dette strækker sig oftest over et halvt år, 
hvor kursisterne - kaldet lærerkandidater eller 
"spirer" - deltager i undervisningen i nært 
samarbejde med klassernes lærere. I løbet af 
kursus arrangeres der to "besøg", hvor en stu
dielektor fra en anden skole kommer og over
værer 2-3 timer. Efter 2. besøg udformer vej
ledere og studielektorer en udtalelese om 
lærerkandidatens undervisningsfærdighed.
består af skolens lærere, som afgør spørgsmål 
om forsøgsundervisning, nyanskaffelser og andre 
praktiske foranstaltninger. Til bearbejdelse 
af mange af disse problemer nedsætter lærer
rådet et udvalg, (ØKU), der behandler fordeling
en mellem de forskellige fag af de beløb til 
læremidler, der er til skolens disposition.
I en række sager skal lærerrådet høres, f.eks. 
antal af klasser og grenhold, fag og timefor
delingen, stillingsopslag, årsprøver ogeks- 
kursioner. Lærerrådet vælger af sin midte en 
formand (siden 1979 Jørgen Sørensen). Til be
handling af sager, der vedrører eleverne, 
indbydes elevrepræsentanterne til at deltage 
i møderne.
Der er almindelig mødepligt, herunder pligt 
til at aflevere skriftlige opgaver.
Navne og adresseændring, ændring af telefon
nummer skal straks meddeles på kontoret.
FU1 s informationstavle, skoleskema, lokalske
ma, daglige skemaændringer samt meddelelser 
fra kontoret findes i forhallen.
Opslagstavlerne i kældergangen kan frit benyt
tes af alle.
Opslagstavlerne i forhallen samt glasdørene 
kan kun bruges efter aftale med rektor.
Skolens pedel er Pouli Petersen. Han har tilsyn 
med skolens bygninger og inventar.
Alle elever på skolen får udleveret bekendtgør
else for hhv. gymnasiet og HF samt en håndbog 
med nogle af de vigtigste regler i øvrigt. 
Mere omfattende bestemmelser for gymnasie-og 
HF-uddannelserne end disse kan findes i neden
nævnte publikationer:
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2)

Scriptus/skoleballat:

Skemalægning:

Skemaændringer, 
daglige:

En meget omfattende regelsamling i ringbind 
indeholdende samtlige regler for de to uddan
nelser. Heri findes tillige undervisningsvej
ledninger. Står på rektors kontor og på bib
lioteket .
Kroghs skolehåndbøger for gymnasiet og HF om
fattende bekendtgørelser, cirkulærer og andre 
bestemmelser. (Disse bestemmelser findes også 
indeholdt i regelsamlingen). Står på kontorerne, 
lærerværelset og biblioteket.
Se indlæg side 20 og 29.

Skemalægning foretages to gange om året, denne 
opgave udføres af Jes Retbøll og Bent Wolmar.
Som følge af læreres sygdom, tjenstligt fravær 
ekskursion, lærerkandidatbesøg o.l. kan det 
være nødvendigt at foretage ændringer i det 
daglige skema. Disse ændringer foretages af 
administrativ inspektor (se herunder), og be
kendtgøres ved opslag på opslagstavlen i for
hallen .

Skolefest: finder sted i februar/marts med deltagelse af 
elever, lærere, inviterede gæster og gamle el
ever. Dens indhold er normalt fælles underhold 
ning, spisning i klasserne, lanciers, musik, 
dans, snak, m.v. af forskellig art i en ræk
ke af lokalerne.Se indlæg side 29.

Skolesekretærer: Skolens sekretærer er Grethe Thomsen, Grethe 
Møller Knudsen og Egon Andersen. GT står for de 
praktiske funktioner i både gymnasie og HF 
afdelingen. Grethe Møller Knudsen varetager 
funktioner i forbindelse med elevernes for
hold, elevkartoteker,forsømmmelser m.v. Egon 
Andersen fører skolen daglige regnskab samt 
varetager de dermed forbundne funktioner.
På døren til HF-kontoret, hvor Grethe Thomsen 
og Grethe Møller Knudsen sidder, fremgår deres 
træffetider af et opslag.

Statens uddan
nelsesstøtte

Studiekredse:

De gældende bestemmelser for tildelinc af ud
dannelsesstøtte kan - bl.a i form af en broc
hure - fås hos Grethe Thomsen på HF-kontoret 
(se også skolesekretærer).

Studievejledning:

Der kan oprettes studiekredse, hvis mindst lo 
elever melder sig, og hvis en leder kan findes 
I studiekredsene må man ikke gennemgå lærebogs 
stof. Timerne ligger uden for normal skoletid.
Til såvel HF-kursus som gymnasium er der knyt
tet en studievejlederinstitution. Studievej
ledningen på HF forestås af Anne-Lise Lykke- 
Andersen og Preben Andersen. De står til rå
dighed for HF-eleverne med alt, hvad der ved
rører HF-forhold såsom valg af tilvalgsfag, 
specialeskrivning m.m.

lokalerne.Se
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Studievejlederne i gymnasiet er Inger Meier,Mona ’6 
og Carl Sørensen. Vejledningen gives i form 
af orienteringstimer, konsuTation på studie
vejledernes kontor i klasseværelse nr. 6a.
Både HF og gymnasiestudievejlederne kan træf
fes såvel personligt som telefonisk i de op
slåede træffetider. Skolens telefon er 15 89 55.

Støtteundervisning:

Telefon:

Faglærerne kan indstille HF-elever til indtil 
15 timers støtteundervisning i begyndelsen af 
l.HF: Den normale forudsætning er en forudgå
ende eksamen af ældre dato. Studievejlederne 
sørger for holdenes oprettelse efter direk
toratets godkendelse.
Støtteundervisning kan også etableres i for
bindelse med længere tids sygdom for både HF og 
gymnasieelever. Der kan desuden oprettes special
undervisningshold for læsehandicappede under lov- 
om fritidsundervisning.
Automattelefon findes i gangen i kælderen foran 
frokoststuen.
Telefonbesked til elever kan kun modtages i sær
lige tilfælde.

Temadage/idrætsdage: Lærerrådet har vedtaget, at der skiftevis skal 
være idrætsdag eller temadage i et skoleår. 
Hensigten med disse arrangementer er at samle 
skolen på tværs af klasser og fag.

U-landsfonden: Se U-landsfondens indlæg side 23.



57,Lærerfortegnelse
Andersen, Inge, (IA), lektor, matematik

Elsdyrvej 10A, 8270 Højbjerg, telf. 27 25 07
Andersen, Lene Bischoff, (BA), idræt, timelærer 

Grønnegade 85, 2.tv., 8000 Århus C
Andersen, Michael, (MA), adjunkt, samfundsfag, historie 

Nordre Strandvej 20, Risskov, telf. 17 48 95
Andersen, Preben, (PA), lektor, historie, idræt

Rolighedsvej 59, 8240 Risskov, telf. 17 61 86
Bergstedt, J.E., (Bg), lektor, biologi, geografi
Betinger Andersen, Pia, (BA), adjunkt, engelsk, fransk 

Rosenkrantzvej 3, 8583 Hornslet, telf. 99 53 91
Borregaard, Steen, (SB), timelærer, idrætTordenskjoldsgade 59, 1., 8200 Århus N, telf. 16 86 90
Bundgaard, Grete, (Bu), lektor, matematik

Saralyst 17, 8270 Højbjerg, telf. 27 11 57
Christensen, Yrsa Pade, (PC), timelærer, idræt

Valbyvej 7, 8000 Århus C, telf. 14 36 69
Daugbjerg, Jenny, (Da), lektor, tysk
Doctor, Kirsten, (KD), adjunkt, tysk
Frederiksen, Anne Merete, (AF), adjunkt, dansk, tysk

Møllegangen 5, 8240 Risskov, telf. 21 35 25
Godskesen, Grete, (GG), lektor, matematik 

Korshøjen 38, 8240 Risskov, telf. 21 42 85
Gram, Bente Elkjær, (Gr), lektor, dansk, engelsk
Hannah, Inge, (IH), lektor, dansk

Dalvangen 1,8270 Højbjerg, telf. 27 25 71
Hansen, Helle, (HH), timelærer, idræt
Hansen, Nette, (NH), timelærer, psykologi

Otto Rudsgade 38, 4., 8200 Århus N, telf. 10 27 72
Hvid, Mogens, (MH), adjunkt, biologi

Brammersgade 6, 8000 Århus C, telf. 13 02 95
Jacobi, Finn, (Ja), lektor, fransk, religion, oldtidskundskab 

Møldrupvej 1, 8220 Brabrand, telf. 26 13 79
Jensen, Ole Krogh, (OK), adjunkt, biologi, idræt

Carl Plougsvej 2, 8230 Åbyhøj, telf. 25 02 03
Jensen, Poul, (PJ), lektor, dr.phil., historie, latin

Ligustervej 10, 8220 Brabrand, telf. 25 22 53
Jensen, René Hugo, (RJ), adjunkt, formning, engelsk

Otto Rudsgade 16, 8200 Århus N, telf. 16 88 05
Josephsen, Hanne, (HJ), adjunkt, religion, oldtidskundskab

Brynhøjvænget 68, 8381 Mundelstrup, telf. 24 12 60
Juhl, Karl Peter, (Ju), adjunkt, dansk 

Syrenvej 8, 8240 Risskov, telf. 17 50 48
Juhl, Ole, (OJ), rektor, matematik

Arnakvænge 9, 8270 Højbjerg, telf. 27 38 98
Jørgensen, Bodil, (BJ), lektor, engelsk, latin

Vermundsgade 24, 8260 Viby J, telf. 14 03 06



Kisbye-Hansen, Bent, (KH), lektor, fransk, religion
Klottrup, Anette, (AK), adjunkt, oldtidskundskab, engelsk 

Falstersgade 3, 8000 Århus C, telf. 19 01 27
Kristensen, Hanna, (Kr), lektor, matematik
Kristensen, Lars, (LK), adjunkt, fysik, kemi

Tranevej 27, 8240 Risskov, telf. 17 34 66
Larsen, Vibeke, (La), lektor, engelsk

Degnebakken 19, 8210 Århus V, telf. 15 82 32
Lykke-Andersen, Anne-Lise, (AL), adjunkt, geografi

Labyrinten 17, 8220 Brabrand, telf. 26 09 50
Madsen, Gert, (GM), adjunkt, russisk, engelsk

Skovbakkevej 11, 8220 Brabrand, telf. 26 02 18
Martinsen, Poul Otto, (PM), adjunkt, fysik, matematikSkovvangsvej 203, 8200 Århus N, telf. 10 51 49
Meier, Inger M., (Ma), adjunkt, engelsk, spansk

Byagervej 233, 8330 Beder, telf. 93 60 62
Mondrup, Christian, (CM), adjunkt, musik

Anelystvej 26, True, 8381 Mundelstrup, telf. 24 30 43
Müller, Vibeke, (MÜ), adjunkt, spansk

Fortevej 89A, 8240 Risskov, telf. 17 62 28
Møller, Knud, (KM), lektor, musik, danskKlokkerfaldet 83, 8210 Århus V, telf. 15 80 65
Nielsen, Bodil Ellerup, (El), lektor, musik, fransk 

Permelillevej 5, 8240 Risskov, telf. 21 49 59
Nielsen, Hanne Boel, (BN), adjunkt, fransk, russisk Stavangergade 2, 8200 Århus N, telf. 16 10 65
Nielung, Ole, (ON), lektor, geografi, biologi
Nørregaard, Jørgen, (JN), adjunkt, samfundsfag

Holme Møllevej 23, 8260 Viby J, telf. 14 64 95
Otkjær, Erna, (Ot), lektor, tysk
Pedersen, Liss, (Pe), adjunkt, engelsk, dansk

Holmevangen 27, 8270 Højbjerg, telf. 27 32 25
Petersen, Børge Lykkebo, (LP), lektor, matematik

Elhøjvej 11 8210 Århus V, telf. 15 70 68
Poulsen, Jørgen, (Po), adjunkt, samfundsfag, idræt

Kastaniebakken 12, 8240 Risskov, telf. 17 98 60
Rasmussen, Birthe Find, (BR), adjunkt, fysik, matematik Vestervang 1, 8000 Århus C, telf. 13 78 40
Retbøll, Jes, (Rt), lektor, fysik, matematik, kemi

Vesttoften 16, 8250 Egå, telf. 22 22 68
Rokkjær, Inger, (IR), timelærer, keramik

Hovvej 12, 8370 Hadsten, telf. 98 06 62
Rokkjær, C.C., (Rk), lektor, dansk, engelsk, 

Hovvej 12, 8370 Hadsten, telf. 98 06 62
Schmedes, Ulrik, (US), kunstmaler, formning, kunstforståelse

Grundtvigsvej 5, 8660 Skanderborg, telf. 52 19 98
Schou-Jørgensen, Knud, (SJ), lektor, biologi, geografi

Sølystvej 18, 8600 Silkeborg, telf. 82 78 71
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Skott, K.H., (SK), lektor, historie
Minthøjvej 21, 8210 Arhus V, telf. 15 51 37

Spanning, Vibeke, (VS), adjunkt, engelsk, dansk 
Sjællandsgade 134, 8000'Århus C, telf. 12 27 21

Svendsen, Else, (Sv), lektor, fransk, dansk
Viborgvej 117, 8210 Arhus V, telf. 15 79 43

Svenningsen, Marianne, (MS), adjunkt, kemi, fysik 
St.St. Blichersvej 87, 8210 Århus V, telf. 25 07 60

Sørensen, Carl Harding, (CS), adjunkt, historie, idræt
Ryvej 14A, 8210 Århus V, telf. 15 15 64

Sørensen, Christian Bech, (BS), adjunkt, matematik, fysik
Silkeborgvej 321, 8230 Åbyhøj, telf. 15 00 78

Sørensen, Jørgen, (Sø), lektor, dansk
Irisvej 21, 8260 Viby J, telf. 14 06 67

Vinderslev, Anton, (AV), adjunkt, historie, samfundsfag
Vejlby Vænge 167, 8240 Risskov, telf. 21 37 96

Wolmar, Bent, (Wo), lektor, fysik, kemi
Klokkerfaldet 26, 8210 Århus V, telf. 15 46 49

Yde, Mona, (MY), adjunkt, dansk
Lunden 7, 8464 Galten, telf.94 43 26



^L.
Eksaminer 1980

1 Bang Mette
5 Hjarup Susanne
6 Jensen Else Selmer
7 Jensen Malene Bjerg
8 Joensen Hanna
9 Knudsen Kirsten Broch

11 Larsen Allan Carl
12 Larsen Bente Karin
14 Malling Dan Høyer
16 Olesen Finn Holger
18 Persen Mona
19 Perto Gurli Pilgård
22 Rydbjerg Jette

i 23 Schneider Carl Otto
24 Siewertz-Poulsen Anne
26 Thye-Petersen Søren
28 Ward David.

2£
1 Bach Anne Marie
2 Deleuran Jane
3 Eggertsen Kirsten
6 Jensen Karen Ellen
8 Jensen Lisbeth Nørskov
9 Jeppesen Jens Lau

10 Johansen Kim Ivan
11 Klausen Anne-Grethe
12 Lund Kirsten
14 Mortensen Anette
16 Nielsen Annie
17 Nielsen Ellen Marie
20 Nielsen Pia Charlotte
26 Winther Poul-Erik
27 Wæhrens Trine Anette
28 Ørom Claus.

2r

2 Christensen Preben H.
3 Christiansen Margit
4 Christiansen Thomas
5 Christoffersen Finn
7 Fleischer Sigvard K.
9 Frislev Lea.Mirjam

10 Gammelgaard Inge
11 Hansen Tove Vibeke
13 Jørgensen Claus S.
14 Jørgensen Lisa Brandi
15 Kristensen Sheila
16 Madsen Claus Kaalby
18 Middelbo Dorte

21 Møllgaard Michael Chr.
23 Rasmussen Helle W.
24 Schmidt Benedicte
25 Sørensen Linda
27 Thomsen Jan
28 Thygesen Merete Th.

Selvstuderende
Susanne Dahl
Erik Martin Mortensen

3a
IN Andersen Bjarne Juul
2N Brøcker Morten
3N Christensen Mice Skovsen
4N Christiansen Marina Aagaard
5N Hansen Hanne Kjæp
6N Hansen Ina Winther
7N Jørgensen Ole Munck
8N Kejser Thomas Birkebæk
9N Kjeldsen Inge

ION Madsen Anne Bamer
11N Madsen Gitte Skov
12N Nielsen Susanne
13N Ravnsbo Helle
14N Skovbjerg Kirsten
15S Andersen Wenche Amevik
16S Buhl Eva Charlotte
17S Holm Jytte Frehr
18S Hye-Knudsen Kenneth
19S Jensen Hanne Dvbdal
20S Pedersen Ione Düring
21S Aagaard Morten
3b
IN Bredahl Ulla Vinther
2N Christiansen Charlotte
4N Hansen Kirsten
5N Jensen Kirsten Vibeke
6N Lorentzen Michael Becher
7N Mikkelsen Dorte
8N Mogensen Hanne
9N Petersen Henrik Hougaard

ION Poulsen Helle
11N Schou Birgitte
12N Weibel Pia
13S Andersen Mette Elmose
14S Deuzemann Dina
15S Hansen Pia
17S Laursen Hans Bjerring
18S Lund Karin
19S Lægaard Mette Jul
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22S Rathiev Marianne
23S Pies Celia Jane
24S Svendsen René
25S Thøgersen Jan
3c
IN Christensen Jane Weinrich
2N Frandsen Stig Ramløv
3N Hansen Vibeke Aagaard
4N Jensen Hanne Kvist
5N Jensen Marianne Nørgaard
6N Jensen Søren Lind
7N Knudsen Joan Sønderskov
8N Nielsen Dorte Rask
9N Nissen Merete
ION Rosselt Katja
11N Rasmussen Karen
12N Skaarup Ione Ravn
13S Johansen Karin
14S Lam Filip
16S Møller Karen Salling
17S Nielsen Henriette
18S Schøler Erik
19S søe Ingrid
2OS Thomsen Mette
3x
1F Andersen Carsten Bloch
2F Andersen Peter Vuust
3F Bratsbjerg Claus
4F Christensen Ebbe B.
5F Christiansen Henrik B
6F Hanner Anne Mette Hv.
7F Holme-Pedersen Jørgen
8F Høgh Søren
9F Jensen Niels Jørgen Frey

10F Jeppesen Claus
11F Innholt Hans Bredsted
12F Olsen Lisbeth
13F Petersen Henrik Thor
14F Sclmidt Birthe Boisen
15S Brøndberg Lis
17S Johansen Rane
18S Koustrup John Barner
19S Pedersen Henrik Bruun
21S Vilhelmsen Anne Marie 
23N Præst Niels Gerhard 
25N Sørensen Roul
3y1F Borgbjerg Susanne
4F Locht Jeppe
5F Madsen Lene
6F Møller Marianne Bennekou
7F Overgaard Lone
9F Stefansen Ole

10F Svendsen Lars Westergaard 
lOaF Thyme Per
12S Jensen Anne
13S Jensen Kurt Buch
14S Lindberg Carsten

15S Nielsen Flanning
15aS Pedersen Asger
16S Petersen Benny
18N Brøgger Pia
19N Henriksen Peter
20N Lillebak Dan
2IN Lund Torben Balling
21aN Mogensen Lars
23N Nielsen Kjeld Bjørn
24N Pedersen Anne Gr.Sv.
25N Sørensen Peter Drsmmelsbæk
26N Weyer Britta

3z
1F Andersen Lars Bntekær
2F Fenger Jan Erik
3F Futtrup John
4F Holm Preben Nørgård
5F Høiby Peter
6F Jensen Bjarne
7F Leth-Espensen Jette
8F Lüchtaneier Per
9F Pedersen Carsten

10F Pedersen Inge Bramer
HF Vorup Karen-Margrethe
13S Andersen Finn
13S Halvorsen Claus
14S Han Jan
15S Hansen Jørgen Chr.
16S Jensen Tinnette Værvrn
17S Laursen Anette
18N Farver Mette
19N Mikkelsen Helle Pugholm
20N Miklos Eva
<21N Nielsen Helle
22N Stenulm Carsten
23N Andreasen Morten Holst
3u
1F Beclmann Nete
3F Haugsted Klaus
4F Holm Preben
5F Jacobsen John Bcinholt
6F Jepsen Ilse
9F Knoth Preben

10F Nielsen Inge Brink
11F Olsen Anne Marie Niebe

12 aF Lundbye Thomas
13F Sørensen Bjarne Skovgaard
14S Andersen Søren Anker
15S Hanmer-Pedersen Hanne
16S Jensen Frank
17S Rasnussen Annette Lisbeth
19S Stefansen Kirsten
2 IN Andersen Carsten Janus
24N Yde Hanne
25N Dahl Niels Ketil
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AfgangshoId 1981

2p - 21 elever
1
2
3
6
7
8
9

10
10a
11
12
13
17
19
20
21
22
23
25

25a
26

Andersen Preben 
Bonde Berit 
Brøchner Pia Vedige 
Christensen Ole Lyhne 
Damgård Anette 
Holst Annette Fyllgraf 
Knudsen Mariann 
Kristensen Jytte R. 
Larsen Pia Elisabeth 
Mikkelsen Elin Pedersen 
Mørup Charlotte 
Nielsen Morten Krogh 
Otzen Bodil Elisabeth
Pedersen Hans Jørgen
Sehested Elsebeth
Simonsen Ingun
Sørensen Else Hallstrøm
Sørensen Preben
Ting le f f Hanne
Toft Kim
Wolk Janus Jan

2q - 19 elever
1 Bertelsen Helle
3 Christiansen Tina S.
4 Eskildsen Berit L.
5 Fuhlendorff Britta
6 Hansen Dorte Strøm
7 Hentze Runa Marianne
9 Jensen Karen Jette

10 Jespersen Bente
11 Johansen Birgit
12 Kimose Liselotte
13 Larsen Joan K.
14 Larsen Birgitte Jette
15 Malling Lillian
16 Mogensen Niels 0.

18a Overballe Svend
19 Pedersen Lis B.
22 Thorsen Susanne
24 Østergaard Anne
25 Aagren Ann

2r- 18 elever

1 Andersen Marianne Engelin
2 Eriksen Bill E.
4 Frederiksen Judith
6 Frey Ane Birgitte
7 Hansen Anni Lykke
9 Hvass Karin

10 Jensen Gerd Margrethe
11 Jensen Helle M.B.
12 Jensen Keld K.
13 Jensen Jens Kristian
14 Jørgensen Liss
17 Madsen Helle S.
18 Mikkelsen Connie
19 Møller Dorthe
21 Qvistorff-Taull Birgit
23 Rasmussen Dorthe H.
24 Rasmussen Jesper
27 Valentinsen Hanne
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3a - 19 elever
IN Andersen, Peter M. 
2N Andersen, Tonie 0. 
3N Dynesen, Esther M. 
4N Kristensen., Laila Skov 
5N Larsen, Susanne M.
6N Nielsen, Helle 
7N Nielsen, Susanne L. 
8N Nielsen, Trine S. 
9N Petersen, Rikke W. 

loN Poulsen, Hanne 
UN Ratcke, Tina B. 
12N Simonsen, Birgitte 
13S Andersen, Helle Lund 
14S Boutrup, Tine 
16S Jørgensen, Kim 
17S Knudsen, Helle S. 
18S Mogensen, Hanna 
19S Nielsen, Birthe K. 
2oS Pedersen, Troels

3b - 15 elever
2N Andersen , Susan S
3N Hansen, Lene T.
4N Larsen, Peter H.
5N Nielsen, Birgitte
6N Nielsen, Tom H.K.
9N Sørensen , Maja M.

loS Fønsbo, Berit
11S Fønsbo, Ruben
12S Hansen, Inge Lyse
13S Hedver, Irene B.
14S Hess, Anne K.
16S Nielsen, J an G.
1 7S Overball e, Helle
19S Skjærbæk , Karin
21S SøhoIm, Dorte

3c - 18 elever
2N Brøcker, Jon 
4N Jensen, Gitte D. 
5N Johansen, Lise H. 
6N Kolind-Sørensen, Hanne 
8N Larsen, Marianne H. 
9N Pedersen, Helle W. 

loN Peschardt, Erik J. 
11N Rasmussen, Jane 
12N Ravn, Inge 
13N Rubach-Larsen, Anne 
15S Frederiksen, Ulla 
16S Hindsted, Leif 
17S Iranzad, Mina 
18S Mikkelsen, Connie T. 
19S Møller-Mikkelsen, Niels 
2oS Norre, Anne Marie M. 
21S Petersen, Suki C. 
22S Rasmussen, Lars
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3x - 25 elever
IF Jacobsen, Kaj
2F Kristensen, Jette Lund
3F Lam, Holger
4F Larsen, Gitte W.
5F Mathiasen, Lars Henrik 
6F Nielsen, Lars H.
7F Payne, Preben
8f Pedersen, Peder
9F Petersen, Michael S. 

loF Pedersen, Peter Koch 
1 IF Rasmussen, Niels-Ejnar 
121 Thygesen, Claus 
13F Tranbjerg, Lars 
14S Fjeldmark, Jan G.
15S Frederiksen, Jørgen B.
16S Holm, Lene F.
17S Jensen, Frank N.
1 8S Nielsen, Erik W.
19S Rathlev, Carsten 
2oS Skriver, Jørgen 
21S Sørensen, Steen S.
21aS Westergaard, Torben 
22N Jensen, Annette 
23N Pedersen, Ann Sanne 
24N Pedersen, Marianne

3y - 26 elever
1F Andersen, Karsten R.
2F Bertelsen, Peter Dam
3F Bloch, Karsten
4F Christensen, Ib Steen
6F Edslev-Christensen, Uffe 
7F Holtet, Thor Las

7aF Kristensen, Kim L.
8F Petersen, Ingolf F.
9F Rolsted, Peter 

loF Thomsen, Peter L. 
11F Thrane, Morten 
12F Zimmermann, Alex W. 
13S Andersen, Anne P.

13aS Christensen, Lars W.
14S Geil, Kåre

14aS Jensen, Søren K.
16S Pedersen, Birgitte H.S.
17S Skoven, Claus E.
18N Blendstrup, Bettina J.
19N Johansen, Mikael
2oN Jørgensen, Marianne S.
21N Lauritzen, Henrik 
22N Nielsen, Lisbeth S.
23N Pedersen, John Ryan 
24N Qvortrup, Marianne 
25N Sillesen, Ida B.

3z - 21 elever
1F Hansen, Carl R.
2F Hansen, Claus
4F Jørgensen, Per Dan
5F Karstoft, Henrik
6F Lyngsø, Henrik T.
7F Mortensen, Søren W.
8F Mouridsen, Erik S.
9F Payne, Jørgen 

loF Rasmussen, Lars S. 
12S Christensen, Steen H. 
13S Laursen, Helle M.
14S Sørensen, Vibeke L.
15S Ørholst, Henrik 
16N Eliassen, Mariann 
17N Kjeldsen, Charlotte 
18N Klausen, Trine 
19N Laursen, Anna K.T. 
2oN Lund, Carsten B.
21N Nielsen, Ole K.
22N Pedersen, Hanne T.
23N Larsen, Hanne

3u - 23 elever
1F Elmose, Ole
2F Filt, Kim
3F Grauballe, Peter
4F Knudsen, Michael
5F Madsen, Linda
7F Nielsen, Niels D.
8F Nielsen, Peter L.
9F Olesen, Henrik

9aF Rasmussen, Henrik
13S Rasmussen, Henrik Krag
14N Andersen, Hanne V.
15N Christensen, Finn H.
16N Feldberg, Pia

16aN Jensen, Allan
18N Mikkelsen, Lars P.
19N Mogensen, Lene
2oN Nielsen, Henrik Bak
21N Nielsen, Jannie N.
22N Ovesen, Mikael
23N Pedersen, Anette O.
25N Theilade, Bodil
26N Thybo, Mette
27N Vilhelmsen, Lars R.
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KÆLDERPLAN



Asger Jorn (1914-1973)
Udsnit af keramikrelief i forhallen på Århus Statsgymnasium. 
(Udsnittets naturlige størrelse 3,1 x 16,6 m).
Udført i Albisola, Italien, 1958-1959. Afsløret 5. november 1959.


