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AMTSGYMNASIET I HORSENS

1983



Skolens adresse: Amtsgymnasiet i Horsens
Højen 1
8700 Horsens

Skolens telefon: 05-6419 44

Elevtelefon: 05 - 64 22 96

Lærerværelsets telefon: 05-64 19 83

Rektor: Flemming Schmidt
Træffes sædvanligvis alle 
skoledage inden for normal 
skoletid

Adm. inspektor: Peter Nørmark

Studievejledere: Helle Helleshøj
Niels Kayser Nielsen

Skolesekretær: Sonja Bro



Til de nye elever
ved Amtsgymnasiet i Horsens
I skal nu til at begynde en tre-årig gymnasieuddannelse, som 
forhåbentlig vil give jer et godt udbytte både fagligt og menneske
ligt. Starten på en gymnasieuddannelse markerer for jer indled
ningen til en ny fase i jeres tilværelse. I har nu afsluttet folkeskolen 
og forlader et kendt miljø, som formodentlig har været en tryg 
ramme for en stor del af jeres tilværelse.

Selve det at skulle forlade et miljø, man kender til, og kaste sig ud i 
det mere eller mindre ukendte, kan for mange give anledning til en 
følelse af usikkerhed og utryghed, måske blandet med en vis 
spænding og forventningsfuld glæde ved at skulle tage nye 
udfordringer op.
Forhåbentlig vil det lykkes os i fællesskab at skabe et miljø, der 
kan være en tryg og frugtbar ramme for jeres faglige og menne
skelige udvikling i de næste tre år.

Som I alle ved, hører I til den fjerde årgang af elever ved 
Amtsgymnasiet i Horsens. Det giver jer en god mulighed for at 
påvirke gymnasiets arbejdsatmosfære og almindelige omgangs
tone på en måde og i en retning, som I finder rigtig.

Overgangen fra folkeskolen til gymnasium kan opleves som en 
stor forandring. Man skal vænne sig til et nyt miljø, nye arbejds- og 
undervisningsformer og til nye kammerater og lærere. For skolen 
er det vigtigt, at I får »den bedst mulige start« på jeres gymnasie
uddannelse, og at I hurtigt kommer til at føle jer hjemme på jeres 
nye arbejdsplads. Derfor arrangerer skolen et særligt introduk
tionsprogram for jer. Herom vil I få nærmere besked den første 
skoledag.

Med dette lille hæfte, som skal give jer de første nyttige oplysnin
ger om gymnasiet, ønsker jeg jer velkommen til jeres nye uddan
nelsessted.

Flemming Schmidt
Rektor
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Lærernavne og fag
Adjunkt Niels Andersen (kemi/fysik) NA
Adjunkt Henrik Aspe (biologi/samfundsfag) HA
Adjunkt Peter Basse (dansk/oldtidskundskab/dramatik) PB
Adjunkt Hanne Berg (fransk) HB
Adjunkt Steffen Brandorff (musik/geografi) SB
Adjunkt Ole Hannibal Bruun (musik) OB
Adjunkt Jens Bønløkke (historie/religion/oldtidskundskab) JB
Adjunkt Jørgen Carl (fransk/dansk) JC
Adjunkt Mikael Lynghøj Christensen (fysik/mat./boginspekt.) MC
Adjunkt Hans-Henrik Deichmann (musik/fransk) HD
Adjunkt Annette Falsig (engelsk/dansk) AF
Adjunkt Erik Foldby (historie/geografi) EF
Adjunkt Margrete Fredsgaard (dansk/tysk) MF
Adjunkt Vibeke Hansen (engelsk/idræt) VH
Adjunkt Helle Helleshøj (fransk/dansk/studievejleder) HH
Adjunkt Jørgen Jensen (matematik/religion) JJ
Adjunkt Jens Kristensen (kemi/dansk) JK
Adjunkt Christian Michael Madsen (matematik/datalogi) CM
Adjunkt Anne Louise Mørk (idræt/biologi) AM
Adjunkt Birthe Bang Nielsen (latin/oldtidskundskab) BN
Adjunkt Merete Nielsen (dansk) MN
Adjunkt Niels Kayser Nielsen (dansk/historie/studievejleder) NN
Adjunkt Niels-lver Winstrup Nielsen (fysik/kemi) NW
Adjunkt Birthe Nørmark (engelsk/religion) Nø
Adjunkt Peter Nørmark (engelsk/idræt/administrativ inspektor) PN
Adjunkt Thomas Ohrt (historie/formning) TO
Adjunkt Elsebeth Petersen (fysik/matetik) EP
Adjunkt Kaj Petersen(geografiZidræt) KP
Adjunkt Vibeke Raben (fransk/tysk) VR
Adjunkt Martin Salmonsen (dansk) MS
Adjunkt Anette Schmidt (samfundsfag/historie) As
Rektor Flemming Schmidt (samfundsfag/historie) FS
Adjunkt Geert Skinner-Larsen (matematik/datalogi) SL
Adjunkt Gunvor Skjemaa (fysik/matematik) GS
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Skolens administration
Rektor er skolens daglige administrative leder. Han bistås i det 
daglige arbejde af en række kolleger og af skolens sekretær Sonja 
Bro og Annette Ring.

Skemalægningen varetages af Mikael Lynghøj Christensen. Han 
fungerer desuden som boginspektor og forestår indkøb af lære
bøger og papir samt sørger for bogudlevering og bogaflevering 
ved henholdsvis skoleårets start og afslutning.

Skolens bibliotekar er Jens Bønløkke. Han forestår administra
tionen af skolens biblioteksbøger og tidsskrifter.

Som AV-inspektor har Steffen Brandorff tilsyn med skolens 
samling af audio-visuelle hjælpemidler og pædagogisk værksted.

Helle Helleshøj og Niels Kayser Nielsen er studievejledere og 
varetager de opgaver, der er nærmere beskrevet i afsnittet om 
studievejledning. Endelig skal det nævnes, at Peter Nørmark 
fungerer som administrativ inspektor. Det indebærer bl. a., at han 
i samarbejde med rektor og skolens sekretær foretager midlertidi
ge skemaændringer og tilrettelægger årsprøver og eksaminer.
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Praktiske oplysninger
Adresseændringer
Husk, straks at meddele adresseændring, navneforandring, æn
dret telefonnummer o.s.v. skriftligt til kontoret.

Bibliotek
Se artikel side 4.

Buskort
Elever med en skolevej på mindst 9 km ad nærmeste offentlige vej 
kan få gratis buskort. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse 
på kontoret.

Bøger og andre undervisningsmidler
Se artiklen side 5.

Cykler og knallerter
Cykler og knallerter må kun placeres på de særligt indrettede 
pladser ved gymnasiets hovedindgang.

Eksamen
Derer 10 prøver til studentereksamen, hvoraf de 4 er skriftlige.
De 6 mundtlige prøver er fordelt over 1., 2. og 3. g.
Prøver, der aflægges til studentereksamen efter 1. og 2. g, kan 
tages om. Se under reeksamination.

Ekskursioner
Ekskursioner foretages i en række fag efter aftale mellem eleverne 
og faglæreren. Til koordinering af ekskursionsønsker er nedsat et 
ekskursionsudvalg.

Elevråd
Se artikel side 6.
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Erhvervsorientering
varetages af skolens studievejledere, Helle Helleshøj og Niels 
Kayser Nielsen.
Se artikel om studievejledning side 4.

Forsømmelser
Skolen er forpligtet til at føre nøje kontrol med elevforsømmelser. 
Ethvert fravær (enkelttimer såvel som hele skoledage) skal følges 
op med aflevering af en forsømmelsesseddel underskrevet af 
eleven (hvis han/hun er over 18 år) eller forældre til eleven og 
afleveres senest 2 dage efter fraværets ophør på kontoret.

Forældre- og elevkonsultationer
I efteråret holdes der orienterende møde for de nye klassers elever 
og forældre. I foråret arrangeres der årligt samtalemøder for 
elever, forældre og lærere. Desuden afholdes der i forårssemeste
ret et grenvalgsmøde for 1. g.-eleverne og deres forældre.

Fotokopiering
Elever må ikke benytte fotokopieringsmaskine uden særlig tilla
delse.
Faglig kopiering foretages af de enkelte faglærere.
Privat fotokopiering kan i begrænset omfang finde sted ved 
henvendelse til kontoret.

Frimusik
Se artikel side 7.

Frisport
Se artikel side 7.

Fællestimer
I løbet af skoleåret afholdes der en række fællestimearrangemen
ter for alle skolens elever. Disse kan bestå af foredrag, rundbords
diskussion, musik, teater m.m.
Fællestimerne tilrettelægges af fællesudvalget.
Se »Dagbog« om arrangementer i det forløbne skoleår.
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Fællesudvalg
består af 4 elever og 4 lærere samt rektor. Det behandler spørgs
mål af fælles interesse for elever og lærere.

Glemte sager
Henvendelse til pedellen.

Grenvalg
Grendelingen i gymnasiet starter fra begyndelsen af 2. g. og valget 
af gren finder derfor sted mod slutningen af 1. g.
Sammen med grenvalget foretages valget mellem musik og form- 
ning/kunstforståelse for resten af gymnasietiden.
Her på skolen har vi på den sproglige linie 2 grene: Nysproglig og 
samfundssproglig.
På den matematiske linie har vi 3 grene: Matematisk-fysisk, 
samfundsfaglig og naturfaglig gren.
Orientering om grenene finder sted i februar-marts.

Kantine
Den daglige ledelse af kantinen forestås af en kantinebestyrer. 
Planlægningen af kantinedriften, fastsættelse af åbningstider, 
varesortiment og priser besluttes i kantinebestyrelsen. Denne 
består af to repræsentanter valgt af lærerrådet, to repræsentanter 
valgt af elevrådet, kantinebestyreren samt rektor.
Kantinens åbningstider, varesortiment og priser meddeles ved 
opslag.

Laboratorieøvelser: Fysik, kemi og biologi 
Hvis der i en gymnasieklasse er mere end 17 elever, vil der kunne 
ske deling af klassen i forbindelse med elevernes eksperimentelle 
arbejde. Den ene halvdel af klassen vil udføre eksperimenter i 
»normaltime«, skemalagt som fysiktime (kemi eller biologi), mens 
den anden halvdel skal udføre eksperimenter i en time uden for 
»normal skoletid«. Det vil i praksis sige i 7. time eller sjældnere i 8. 
time. Der afholdes normalt ikke laboratorieøvelser hver uge, men 
efter nærmere aftale med faglærerne. Det vil derfor være uhen
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sigtsmæssigt at henlægge elevarbejde/aktivitet på ovennævnte 
tidspunkt, idet skolen kun i begrænset omfang kan tage hensyn til 
disse.

NA, JK, EP, GS, MC, NA.

Lærerforsamling
Betegnelse for samtlige lærere, når de diskuterer elevernes fag
lige standpunkt og rådgiver dem med hensyn til oprykning.
Indstilling af eleverne til eksamen finder også sted efter behand
ling på et lærerforsamlingsmøde.

Lærerkandidater
Efter afsluttet universitetseksamen må den, der vil være lærer i 
gymnasiet, yderligere gennemgå et kursus på 1. semester i at 
undervise i praksis.
Dette sker ved, at kandidaterne fordeles på landets skoler og får 
en eller flere lærere som vejledere. Kandidaterne skal dels iagt
tage undervisningen, dels selv undervise. I frikvarter og andre 
pauser modtager de så kritik og gode råd. At være lærerkandidat 
er en særdeles krævende og ofte anspændt tilstand, der kulmine
rer i 2 prøver med en af to måneders mellemrum, hvor alle 
vejledere, rektor og en studielektor udsendt af Direktoratet vurde
rer hans eller hendes undervisning.

Lærerråd
Ved ethvert gymnasium skal der ifølge en lovbekendtgørelse være 
et lærerråd bestående af det samlede lærerkollegium. Lærerrådet 
kan træffe en række afgørelser, f. eks. angående anskaffelser af 
undervisningsmidler, anskaffelse af større inventargenstande og 
indstilling til Direktoratet om forsøgsundervisning. I en række 
tilfælde skal rektor høre lærerrådets mening, før han træffer 
afgørelse om f. eks. optagelse af elever, fordeling af timer til 
lærerne og opslag af stillinger.
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Karaktergivning
Der gives karakterer i december måned og ved skoleårets slut
ning. I forbindelse med karaktergivningen drøfter lærerne elever
nes standpunkt på et lærerforsamlingsmøde.

Kor
Se artikel om frivillig musik side 7.

Elevarbejde: Maleri efter dias (70x 100).
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Kunstudvalg
Der er nedsat et kunstudvalg bestående af lærere og elever. 
Kunstudvalget kan komme med forslag til udsmykning af skolen 
eller kontakte udvalgte personer, som kan bistå med forslag til 
kunstindkøb, udstillinger o. lign.
Kunstudvalget skal i det nye skoleår arbejde videre med en stor 
udsmykningsopgave sammen med billedkunstneren Kirsten Chri
stensen. Sideløbende vil udvalget foretage en lang række kunst
indkøb til skolen i samarbejde med Vejle Amtskommunes udsmyk
ningsudvalg.

Mødepligt
Der er mødepligt for gymnasieelever. Dette skyldes, at skolen ved 
indstilling til eksamen tager ansvaret for, at eleven har deltaget 
forsvarligt i undervisningen og derfor har ret til at få den normale 
reduktion i pensum. Antager forsømmelserne et truende omfang, 
vil der blive tale om en henstilling eller en mundtlig advarsel og, 
hvis ikke det hjælper, en skriftlig advarsel. Hvis der ikke indtræder 
en tydelig forbedring efter den skriftlige advarsel, vil skolen i 
marts indstille til Direktoratet for Gymnasieskolerne og HF, at 
eleven ikke indstilles til eksamen.

Direktoratet har altså den endelige afgørelse. Det må understre
ges, at mødepligten gælder alle fag, og at forsømmelser i et 
enkelt fag i princippet er ligeså alvorlig som generelle forsømmel
ser. Ligeledes er forsømmelser med aflevering af skriftlige opga
ver at sammenligne med fravær fra undervisningen.

Oprykning i næste klasse
Efter gældende bestemmelser har eleverne i 1. g. og 2. g. ret til at 
rykke sig selv op i næste klasse, selvom lærerforsamlingen måske 
tilråder eleven at gå klassen om.

Opslagstavler
Den vigtigste findes i tilknytning til skolens kontor, hvor du kan 
finde meddelelser fra skolen og elevrepræsentation (skemaæn
dringer, cirkulærer og andre bekendtgørelser, forsømmelseslister, 
mødereferater og indkaldelser o.s.v.). Man bør vænne sig til en tur 
forbi en gang om dagen.
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Pedel
Blandt en skolepedels mange hverv kan nævnes hans ansvar for 
orden, skolens inventar og for renlighed i skolens bygninger og 
lokaler. Skolens pedel hedder Anders Thorsen.

Pædagogisk værksted
På skolen er indrettet et særligt lokale, hvori det meste af skolens 
kopierings- og duplikeringsudstyrer samlet.
Elever har normalt ikke adgang til værkstedet.

Reeksamination
En gymnasieelev, der i afgangsfag, som afsluttes efter 1. eller 2. g., 
har opnået en årskarakter på mindst 05, kan forlange reeksamina
tion i august, september samme år, hvis eksamenskarakteren 
bliver 00 eller 03.

Ringetider
time kl. 8.00- 8.45 Spisepause kl. 11.30-11.55
time kl. 8.55- 9.40 5. time kl. 11.55-12.40
time kl. 9.50-10.35 6. time kl. 12.50-13.35
time kl. 10.45-11.30 7. time kl. 13.45-14.30

Skemaændringer
Midlertidige skemaændringer på grund af en lærers fravær, eks
kursioner o.I. meddeles på opslagstavlen ved skolens kontor.

Skoleråd
Skolerådet består af 9 medlemmer: 1 amtsrådsmedlem valgt af 
amtsrådet, 2 forældre valgt af forældrekredsen, rektor, lærerråds
formanden, 1 lærer valgt af lærerrådet, 2 elever valgt af gymnasie
eleverne og 1 fra skolens teknisk-administrative personale.
Skolerådet skal i samarbejde med lærerrådet formidle samarbej
det mellem skole og hjem og oplyse forældrene om skolen, 
således at de bedre forstår skolens situation.
Skolerådet medvirker ved løsning af sociale opgaver, godkender 
skolens arbejdsplan, stiller forslag til Amtsrådet om forbedring af 
bygninger eller inventar, medvirker ved byggesager, administrerer 
dele af budgettet m.v.

23



Skolens kontor
Skolens sekretær: Sonja Bro/Anette Ring.
Henvendelse på kontoret sker i følgende situationer:
1. Glemte og tabte ting og sager efterlyses på kontoret.
2. Ansøgningsskemaer om befordringsgodtgørelse udleveres og 

afleveres på kontoret.
3. Der er også hjælp at hente, når det drejer sig om hovedpinetab

letter, hæfteplaster o.lign.
4. Adresseændring o.lign, skal omgående meddeles på kontoret.
5. Bliver du syg og ønsker at gå hjem, inden skoledagen er af

sluttet, skal dette meddeles på kontoret.
6. Forsømmelsessedler hentes på kontoret.
7. Sakse, lim, hæfte/hullemaskine kan desværre ikke lånes på 

kontoret.
8. Der må atter gøres opmærksom på, at forsømmelsessedlerne 

skal afleveres til kontoret senest 2 dage efter fravær.
Som ovenfor nævnt - dine fravær skulle gerne føres rigtigt.

9. Ansøgningsskema til SU kan afhentes og skal afleveres på 
kontoret.

Skolens adresse og telefonnummer
Amtsgymnasiet i Horsens
Højen 1
8700 Horsens. Tlf. 05 - 64 19 44

Statens uddannelsesstøtte
Ansøgningsblanketter hentes og afleveres på skolens kontor. 
Henvendelse til studievejlederne for nærmere oplysninger.

Studiekredse
Ud over den obligatoriske undervisning er der mulighed for at 
oprette såkaldte studiekredse. En studiekreds kan laves efter både 
elev- og lærerforslag, men det er selvfølgelig en betingelse, at der 
er tilstrækkelig mange elever, og at en lærer er i stand til at påtage 
sig undervisningen.
Hvis I derfor er et passende antal elever med fælles interesser for 
et bestemt emne, så prøv at alliere jer med en lærer og få oprettet 
en studiekreds.
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Studieteknik og studievejledning
Se afsnit om studievejledning, side 4.

Sygeeksamen
Hvis de fastsatte prøver til afsluttende eksamen ikke kan udføres 
inden for eksamensperioden på grund af elevens sygdom, kan 
eleven ansøge om sygeeksamen. Det sker på en særlig blanket 
med plads til lægeattest, der kan hentes på kontoret. Er man 
forhindret i at gå til eksamen p.g.a. sygdom, skal man omgående 
give skolen besked og straks søge læge.
Sygeeksamen finder sted efter sommerferien.

Amtsgymnasiets
Kultur- og Idrætsforening
Foreningen blev dannet i 1982 på initiativ af skolerådet, og dens 
hjemsted er Amtsgymnasiet.
Foreningens formål er dels at give dens medlemmer et tilbud om 
at deltage i sportsaktiviteter og almen kulturelle aktiviteter i 
gymnasiets lokaler, dels at skaffe og uddele midler til fremme af 
formål, der knytter sig til gymnasiet.
I skoleråret 1982/83 har medlemmerne kunnet spille badminton i 
skolens idrætshal hver tirsdag aften, og det er der mange - både 
elever, forældre og personale - som har benyttet sig af. Desuden 
råder foreningen over hallen hver onsdag aften, hvor der i løbet af 
skoleåret er blevet spillet volleyball og danset jitterbug.
Foreningen har i årets løb arrangeret 4 filmaftener, hvor der blev 
vist film med bl. a. Dustin Hoffman i hovedrollen.
Foreningens bestyrelse vælges på den årlige generalforsamling i 
september. Den nuværende bestyrelse er sammensat af Majken 
English (forkvinde) og Ole Andersen, begge forældrevalgte, Ole 
Christensen og Lise Justesen, begge elevvalgte, Kaj Petersen 
(sekretær) og Anders Thorsen (kasserer), begge personalevalgte, 
samt rektor Flemming Schmidt, som er født medlem.
Indmelding i foreningen sker ved indbetaling af 25 kr. på forenin
gens girokort, hvor kvitteringen gælder som medlemskort. (Giro
kortet kan afhentes på skolens kontor eller ved henvendelse til 
foreningens kasserer).

25



Til sidst vil jeg sige tak til dem, der i årets løb har hjulpet med det 
praktiske arbejde i foreningen.

På foreningens vegne
Kaj Petersen

Skolebladet
Skolebladet, Megafonen, er udkommet siden 1.1.82. Vi forventer, 
at bladet også udkommer i næste skoleår.
Bladets redaktion er åben for alle interesserede. Hvis du er 
interesseret, skal du afsætte mellem 5 og 10 timer pr. nummer. 
D.v.s. 4-5 eftermiddage pr. kvartal. Hvis du ikke ønsker at sidde i 
redaktionen, kan du aflevere alt hvad du har på hjertet til redaktio
nen, i form af læserbeve, artikler, vittigheder o.s.v., o.s.v.
Prisen har indtil videre været 6 kr. for et abonnement, d.v.s. 4 
blade. Vi forventer dog en beskeden prisstigning i det kommende 
skoleår.
Altså, hvis du ønsker er skoleblad for fremtiden: Fat pinden og 
skriv!

Redaktionen
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Notater
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Notater
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Redaktion: Peter Nørmark, Flemming Schmidt, Thomas Ohrt. 
Foto: Anders Thorsen, PN, Horsens Folkeblad, 
elever fra 2. g.
Malerier: Elever fra 2. g.




