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Til de nye elever
ved Amtsgymnasiet i Horsens
1. Overgangen fra folkeskole til gymnasium
I skal nu til at begynde en tre-årig gymnasieuddannelse, som for
håbentlig vil give jer et udbytte både fagligt og menneskeligt. Star
ten på en gymnasieuddannelse markerer for jer indledningen 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 udfor
dringer op.
Forhåbentlig vil det lykkes os i fællesskab at skabe et miljø, der kan 
være en tryg og frugtbar ramme for jeres faglige og menneskelige 
udvikling i de næste tre år.
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.

2. Uddannes der for mange studenter?
Uddannelsessystemet skal sørge for, at befolkningen er i stand til 
på både kort og lang sigt at opfylde de krav, som erhvervslivet og 
samfundet i øvrigt stiller til det. Derfor har uddannelsessystemet 
ændret sig meget siden begyndelsen af dette århundrede.
I begyndelsen af dette århundrede var den typiske lønmodtager en 
mand, der havde 7 års skolegang (hveranden dag) i en lille lands
byskole bag sig. Han arbejdede enten ved landbrug eller industri. 
Denne lønmodtager var, hvad vi i dag ville kalde ufaglært arbejder. 
De 7 år i landsbyskolen var for ham tilstrækkeligt grundlag til at ud
føre de fleste af den tids arbejdsopgaver i de dominerende er
hverv: landbrug og indstri.
I dag kan den typiske lønmodtager lige så godt være en kvinde 
som en mand. Vedkommende er ansat på funktionærlignende vil
kår med en ikke-vare-producerende opgave på en privat eller of- 
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fentlig virksomhed, der er beliggende i en købstad, og vedkom
mende har 10-14 års skole- og erhvervsuddannelse bag sig.
Sådanne ændringer kan naturligvis aflæses i uddannelsesstati
stikken. I 1901 var det kun 1 % af en ungdomsårgang, der fik en 
studentereksamen. 11945 var tallet vokset til 5 %, og i dag ertallet 
ca. 30 %.
Den udvikling, som disse tal afspejler, genfindes i hele den indu
strialiserede verden og er blot en anden måde at konstatere det 
20. århundredes store økonomiske og politiske omskiftelser på. 
Mange har selvfølgelig svært ved at vænne sig til disse konstant 
ændrede vilkår. Mange-vel især ældre mennesker-kan i dag ikke 
rigtig forstå, hvorfor den uddannelse, der for år tilbage var et til
strækkeligt grundlag for dem, ikke kan være tilstrækkelig for de 
unge.
I virkeligheden bør sådanne ændringer i uddannelsesmønsteret 
fra generation til generation ikke give anledning til undren. Alle for
ældregenerationer i dette århundrede har været igennem den 
samme omstillingsproces i forhold til deres børns uddannelses
krav, som vi oplever i dag. Nogle forældre glemmer, at de er blevet 
udannet til at udfylde en erhvervsrolle i dag, hvorimod deres børn 
skal uddannes til en helt anden erhvervsrolle i 1990’erne eller på 
den anden side af år 2000.
Hvilke krav vil fremtidens erhversliv og samfund stille til de unge i 
midten af 80’erne?
Der er selvfølgelig nogen usikkerhed forbundet med svaret på 
dette spørgsmål. Når man tager hensyn til den teknologiske udvik
ling med en stigende anvendelse af EDB m.m., tyder meget på, at 
der vil blive stillet et andet sæt krav til fremtidens arbejdskraft, end 
dem vi kender i dag.
Vurderet i dette lys skal ungdommen i dag uddannes til at kunne 
honorere nogle overordnede færdighedskrav. Fremtiden vil i sti
gende grad stille krav om, at man kan arbejde med abstrakte ideer 
og selvstændigt formulere og løse problemer. De unge i dag skal 
derfor snarere uddannes i nogle generelle færdigheder til selve det 
at være i erhverv - end til det at være i et bestemt erhverv.
Gymnasieuddannelsen giver de unge en bred almen viden og en 
række overordnede færdigheder, ligesom uddannelsen lægger 
vægt på et træne eleverne i at arbejde selvstændigt og anvende 
studiefremmende arbejdsmetoder. »Netop dette vil være i høj kurs 
i fremtidens samfund. Derfor uddannes der i dag ikke for mange 
studenter!« Flemming Schmidt

rektor
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Mine erfaringer efter 1 år i gymnasiet
»Hej med dig, er du også her? Hvilken klasse skal du i, 1 a? Nå, det 
skal jeg også, det var dog pudsigt, så kommer vi jo i samme klas
se.«
Det er første dag, man står, lidt usikker og nervøs, ude i forhallen, 
mens der fra kantinen undertiden lyder latterbrøl fra 2. og 3. g’ere. 
Man bliver råbt op, kommer ind i klasselokalet, bliver endnu en 
gang råbt op, får et par ordbøger og går hjem igen. Af en eller an
den grund er man dødtræt den aften.
I løbet af de næste dage bliver hovedet fyldt med navne, navne, 
navne,som man forgæves prøverat lære. Man bliver »indviet« ved 
hjælp af »intro-dagene«, i hvilke man bliver præsenteret for en hel 
del lærere. (Hvoraf størstedelen uheldigvis er dem, man ikke skal 
have). 1. g-festen, som man kunne have brugt til at finde ud af, 
hvem der egentlig er »put-g’ere« bliver temmelig forvirrende, da 
man også skal skelne de 2. og 3.g’ere, som har snydt sig ind, fra 
hinanden.
BANG - hverdagen begynder - timer - lektier, o.s.v. Uh, endelig 
gøre sig umage - skrive, notere hvert eneste guldkorn, læreren ud
spyr - være aktiv, aktiv, aktiv..., men gud, jeg fik jo ikke sagt noget 
i denne time, jeg turde jo ikke, da det kom til stykket.
1 uge går, 2 uger, 3 uger... nu er det ikke bare hverdagen, nu er det 
den »grå« hverdag. Tjah, man laver sine lektier, men tænker knap 
så meget på, om skriften er helt, som den bør være. Frygten for op
mærksomhed rettet mod en selv i klassen er aftaget, NU er man 
aktiv, aktiv, aktiv...
Ligeledes er frygten for »de store« forsvundet. De er jo søde nok, 
og de mobber (næsten) slet ikke. Læreren er begyndt at kunne hu
ske ens navn og ... AH, - det hele er vel godt og trygt.
Man når til det punkt, hvor alt ikke mere behøver at være så trygt. 
Nysgerrig, men lidt nervøs, vover man sig ud i den store, farlige 
verden, også kaldes »fællesrummet«, hvor man bevæger sig med 
listesko for ikke at træde nogen over tæerne. Hurtigt finder man 
dog ud af at skifte listeskoene ud med store træsko, og man opfø
rer sig lige så tosset, som man plejer, der er alligevel ingen, der re
agerer...

Merete, 1. a
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Efter et år på gymasiet
Gymnasiet: - enhver er sin egen herre?

- alle har nyslebne rundsave på albuerne?
- karakterræset er enormt?
- lektielæsning mindst 3 timer dagligt?

Hvis det er med disse forestillinger, du ser på gymnasiet, kan jeg 
berolige dig med, at det er overdrevet. Eller rettere sagt, - du be
stemmer selv, i hvor høj grad de skal gælde. For du er en del af sko
len og har som elev mulighed for at sætte præg på miljøet. Det er 
noget af det positive, - at man behandles som selvstændige men
nesker - voksne og lærer at leve op til det ansvar, der følger med. 
Især mærkedes det i introduktionsdagene, hvor vi den sidste dag 
blev ladt alene og skulle arrangere følgende aftens fest. Dér sad vi, 
27 mennesker, der endnu kun havde det til fælles, at vi gik i 1. a. og 
skulle løse en opgave. Alle var generte, men efter 10 minutters 
»øredøvende« stilhed gik vi i gang.
Det lærte os en masse og er nok grunden for det kammeratskab, 
vi trods alt har i vores klasse. Vi er meget forskellige, og vi diskute
rer også tit så det brager, men for det meste holder vi sammen - 
kliker er der meget lidt af. Det modbeviser »rundsavspåstanden«, 
og at karakterræset er enormt, for det synes jeg ikke, det er: En
hver gør sit bedste, og så kan man ikke gøre det bedre ...
... M.h.t. undervisningen, så er stoffet selvfølgelig vanskeligere 
end i folkeskolen, men ikke lige på og hårdt, som jeg havde frygtet. 
Der stilles større krav og de øges, men sker det samtidig med en 
forhåbentlig (og næsten sikker) personlig udvikling, skulle det ikke 
være et problem. Nogle steder er der selvfølgelig større forskel i 
forhåndskunnen eleverne imellem end andre, - i 1 .g. kommer man 
jo både fra 9. og 10. klasse, men forskellen er ikke så stor og er ud
lignet efter et par måneder...
... Man må sætte mere tid af til lektierne, for det meste klares det 
daglige på en time til en og en halv - derudover stile, oversættelser 
m.m.
I begyndelsen kunne der sagtens gå 3 timer, men man lærer hur
tigt, at man ikke kan og behøver være overomhyggelig og pertent
lig med hjemmearbejdet, hvis bare man følger undervisningen ...

Charlotte, 1 .a.
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Fra en 3.g elev
Sammen med godt hundrede andre afslutter jeg i sommeren -84 
studentereksamen på Amtsgymnasiet i Horsens. Da jeg startede i 
1 .g, havde jeg selvfølgelig nogle forventninger og forestillinger om, 
hvordan skolen ville være: Flere lektier, strengere lærere, mere 
selvstændigt arbejde, karakterræs i klassen, ... alt i alt en stram
mere linie end i folkeskolen.
I gymnasiet stilles større krav til eleverne, både hvad angår op
mærksomheden i timerne og arbejdet med lektierne efter skolen. 
Til gengæld tilbyder skolen mere end det traditionelle skolearbej
de. Der er f. eks. studiegrupper, frisport, forskellige former for mu
sikalsk udfoldelse m.v. Man får derfor mere mod på at lægge et ar
bejde i studierne, også fordi der er mulighed for at vælge gren efter 
interesse.
Mange vælger gymnasiet for at opnå »adgangskort« til de videre
gående uddannelser, men de tre år får, uanset om karaktererne bli
ver gode eller ej, indflydelse på din udvikling, og du vil føle dig 
bedre »rustet«, når du søger ud i erhvervslivet.

Karen T. Pedersen, 3.x

Maleri udført af Lotte og Charlotte, 2.y.
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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/tysk) 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 Anette 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 Anne Louise Mørk (idræt/biologi) AM
Adjunkt Birthe Bang Nielsen (latin/oldtidskundskab) BB
Adjunkt Merete Hejl-Nielsen (dansk/historie) MH
Adjunkt Niels Kayser Nielsen (dansk/historie/studievejleder) NN
Adjunkt Niels-lver Winstrup Nielsen (fysik/kemi) IN
Adjunkt Birthe Nørmark (engelsk/religion) BN
Adjunkt Peter Nørmark (engelsk/idræt/administrativ inspektor) PN
Adjunkt Thomas Ohrt (historie/formning) TO
Adjunkt Elsebeth Petersen (fysik/matematik) EP
Adjunkt Kaj Petersen (geografi/idræt) KP
Adjunkt Vibeke Raben (fransk/tysk) VR
Adjunkt Martin Salmonsen (dansk/historie) MS
Adjunkt Anette Schmidt (samfundsfag/historie) AS
Rektor Flemming Schmidt (samfundsfag/historie) FS
Adjunkt Geert Skinner-Larsen (matematik/datalogi) SL
Adjunkt Gunvor Skjernaa (fysik/matematik) GS
Adjunkt Anders Zuschlag (biologi/idræt) AZ
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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 
lærebøger og papir samt sørger for bogudlevering og bogafleve
ring 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, Kaj Petersen og Niels Kayser Nielsen er stu
dievejledere 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 foreta
ger midlertidige skemaændringer og tilrettelægger årsprøver og 
eksaminer.

Studievejledning
Der er til Amtsgymnasiet i Horsens knyttet 3 studievejledere. 
Disse varetager hver vejledningen af et antal klasser gennem alle 
3 gymnasieår.

Studievejlederne har i forhold til eleverne 2 opgaver:
1) De skal give individuel vejledning om problemer af økonomisk, 

social, studiemæssig eller personlig art. Hvis du har behov for 
vejledning eller måske blot for en snak om sådanne problemer, 
kan du henvende dig til din studievejleder.

2) Studievejlederne skal desuden i en række kollektive timer vare
tage følgende områder:
Indføring i studieteknik og arbejdsvaner i gymnasiet (1 .g) 
Tilrettelæggelse af grenvalgsorientering (2. og 3.g) 
Studie- og erhvervsorientering (2. og 3.g).

I forbindelse med grenvalget/grenvalgsorienteringen er du vel- 
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kommen til at tage en individuel samtale med studievejlederen for 
yderligere drøftelse.
På studievejlederkontorerne findes et erhvervskartotek, et arkiv 
indeholdende oplysninger om uddannelser, erhverv m.m., samt en 
række håndbøger. Også her gælder det, at man ved henvendelse 
til studievejlederen altid kan søge oplysning, bede om materiale 
og evt. få en samtale.

Træffetid: Du kan uden for de 2 studievejlederkontorer orientere 
dig om, hvornår studievejlederne træffes.

I øvrigt vil alle 1. g klasser i introduktionsugen få lejlighed til at 
møde studievejlederne.

Studievejlederne

Bøger og andre 
undervisningsmaterialer
I løbet af skoleåret vil I få udleveret mange bøger. Bøgerne er sko
lens ejendom og udlånes til jer gratis.
Der er andre, der skal bruge bøgerne efter jer, og det er derfor vig
tigt at understrege betydningen af, at bøgerne behandles godt, 
dels fordi bøger i dag er meget dyre (mange koster over 100 kr.), 
dels fordi skolens bogkonto er lille set i forhold til de eksisterende 
ønsker om boganskaffelser. Det skal også understreges, at I er 
økonomisk ansvarlige for de udleverede bøger og andre undervis
ningsmidler, og at I skal erstatte disse, hvis I ødelægger eller mister 
dem. Ligeledes skal I betale værdiforringelsen for eventuelle bø
ger, som behandles så dårligt, at deres levetid nedsættes unor
malt.
Ved skoleårets begyndelse vil I få udleveret et antal papirblokke 
m.m. som en hjælp til at komme i gang.
I vil også få en lommeregner stillet til rådighed, mens I går på sko
len. For lommeregnere gælder de samme erstatningsregler som 
for bøger. Pas på når I transporterer lommeregnere i tasken. Et tryk 
fra en kraftig bagagebærer er nok til at ødelægge regnerens lyspanel. 
Der gælder følgende hovedregler for lån af skolebøger:
1) Alle bøger skal bindes ind (også ordbøger).
2) Skriv straks navn i det dertil indrettede felt i alle bøger.
3) Det er strengt forbudt at skrive i bøgerne.

Mikael Christensen (MC)
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Biblioteket
Skolens bibliotek findes i D-fløjen. Man skal ned igennem det store 
fællesrum, så til venstre ned ad gangen forbi akvariefiskene, og så 
kommer man til D1, der er biblioteket.
Bogsamlingen har siden gymnasiets oprettelse været under op
bygning og udvidelse og omfatter nu en anseelig mængde fag- og 
skønlitteratur på dansk og udenlandsk.
Biblioteket er først og fremmest beregnet på at fungere som et 
hjælpemiddel i det daglige arbejde på skolen. Hjemlån af bøger er 
dog også muligt; lånetiden er nornalt 14 dage. Husk ved lån af bø
ger at udfylde en låneseddel, anbringe den i plastlomme og sætte 
denne på bogens plads på hylden.
Bibliotekets åbningstider vil blive meddelt ved opslag.

Jens Bønløkke (JB)

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. 5-6 eftermiddage pr. kvartal.
Hvis du ikke ønsker at sidde i redaktionen, kan du aflevere alt, 
hvad du har på hjerte, til redaktionens medlemmer eller i postkas
sen i kantinen.
Prisen har i år været 8 kr. for et årsabonnement, d.v.s. 4 blade.
Altså, hvis du ønsker et skoleblad for fremtiden:
Fat pennen og skriv!

Redaktionen
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Elevrådet
Efter at elevrådet var blevet bygget op omkring nogle vedtægter 
påbegyndtes arbejdet for at få mobiliseret et elevorgan med elev
rådet som koordinerende instans.
Under elevrådet er nogle udvalg, som hver har deres arbejdsfelt. 
Elevrådet og udvalgene er bygget op således, at de hver især be
står af 1 elev fra hver klasse. Dette medfører, at hver klasse har en 
direkte indflydelse på hvad de enkelte udvalg beslutter. For at 
elevrådet og udvalgene skal fungere bedst muligt, er det derfor 
nødvendigt, at hver klasse tager del i arbejdet, såleds at elevorga
net arbejder med de ønsker og ideer, som eleverne har.
Elevrådets opgave er: At formidle kontakt, via skoleråd og samar
bejdsudvalg, mellem rektor/lærere og elever, og at holde fælles
møder, og at koordinere arbejdet til de forskellige udvalg.
Efter denne introduktion håber vi fra elevrådets side, at I har fået et 
vist indblik i, hvorledes elevernes talerør er opbygget.
Hvis I har andre spørgsmål vedrørende elevrådet, vil der blive mu
lighed for at få en uddybende forklaring i det kommende skoleår.

Elevrådet

Frisport
Frivillig idræt - eller frisport - er et tilbud, gymnasiet giver sine ele
ver om at dyrke idræt og modtage instruktion i de forskellige 
idrætsgrene på gymnasiet uden for de to idrætstimer, der findes 
på skemaet. Vi regner med at kunne tilbyde to eftermiddage om 
ugen.
Timernes indhold bestemmes af deltagerne og lærerne i fælles
skab. Af de muligheder, derer, kan nævnes badminton, basketball, 
volleyball, indendørs hochey, indendørs og udendørs fodbold, at
letik, vægttræning, redskabsgymnastik og rytmisk gymnastik/ 
jazzballet.
Der vil ved skoleårets start blive ophængt indtegningslister.
I frisportstimerne vil der i årets løb ligeledes blive arrangeret for
skellige klasse- og skoleturneringer, hvis der er interesse herfor. 
Nærmere oplysninger fra idrætslærerne, der også gerne modtager 
forslag fra jer.

Idrætslærerne

10



Frivillig musik
På grund af amtets nedskæring af bevillinger til frivillige aktiviteter 
er der i år afsat et begrænset antal timer til den frivillige musikun
dervisning.
Der vil i år blive tilbudt følgende aktiviteter:
Skolekor - skåret væk på grund af besparelser.
Bigband - bestående af elever fra både Statsskolen og Amtsgym
nasiet - øvetid torsdag 18.45-21.00.
Sammenspil - Rockgruppen, Pigegruppen og andre grupper, 
nogle med lærer tilknyttet andre uden.
Dette er ikke forpligtende overskrifter. Det er i princippet jer, som 
bestemmer hvilken type ensemble, der skal oprettes. Dog forelig
ger der en næsten fast aftale med Statsskolen om at fortsætte Big- 
Band samarbejdet.
Herudover kan der oprettes studiekredse i emner, som måtte 
vække jeres interesse. Rammerne er musik, lydgengivelse, aku
stik og lignende.

Steffen Brandorff, Ole Bruun, Hans Henrik Deichmann

11



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 gym
nasiets lokaler, dels at skaffe og uddele midlertil fremme af formål, 
der knytter sig til gymnasiet.
Medlemmerne har 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 to filmserier - i efteråret om 
temaet kriminalitetsmiljøer, i foråret om forholdet mellem indianere 
og hvide belyst i en række westerns.
Desuden har der været afholdt en række studiekredsaftener i løbet 
af vinteren, og tidligere direktør for Kriminalforsorgen, nuværende 
landsdommer H. H. Brydensholt, har været i foreningen og holdt 
foredrag.
Foreningens bestyrelse vælges på den årlige generalforsamling i 
september. Den nuværende bestyrelse er sammensat af Majken 
English (forkvinde) og Ole Andersen, begge forældrevalgte, Lise 
Justesen (elevvalgt), Michael Fuglsang (valgt blandt tidligere ele
ver), Anders Zuschlag og Niels Kayser Nielsen, begge personale
valgte, samt rektor Flemming Schmidt, som er født medlem.
Indmelding i foreningen sker ved indbetaling af 30 kr. på forenin
gens girokort, hvor kvitteringen gælder som medlemskort. (Giro
kortet kan afhentes på skolens kontor eller ved henvendelse til for
eningens kasserer, Michael Fuglsang.

Kunstudvalg
Kunstudvalget forestår indkøb af kunst til skolen inden for nogle 
rammer, der er fastsat af Vejle Amtskommune. I samråd med 
amtskommunen og arkitekterne er det besluttet at lade billed
kunstneren Kirsten Christensen udføre en større udsmykningsop
gave i gymnasiets fællesområde. Efter planen vil arbejdet hermed 
være afsluttet i løbet af efteråret 1984.
I det forløbne år har kunstudvalget indkøbt arbejder af bl. a. Lene 
Adler Petersen, Peter Brandes og Jens Birkemose. I det kom
mende år vil kunstudvalget koncentrere sig om en afslutning af ud
smykningsarbejdet. (Se endvidere side 21 af Kirsten Christensen).
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Praktiske oplysninger
Adresseændringer
Husk, straks at meddele adresseændring, navneforandring, ændret 
telefonnummer o.s.v. skriftligt til kontoret.

Bibliotek
Se artikel side 9.

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

Bøger og andre undervisningsmidler
Se artiklen side 8.

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

Eksamen
Der er 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
Ekskusioner foretages i en række fag efter aftale mellem eleverne og 
faglæreren. Til koordinering af ekskursionsønsker er nedsat et eks
kursionsudvalg.

Elevråd
Se artiklen side 10.

Erhvervsorientering
varetages af skolens studievejledere, Helle Helleshøj, Niels Kayser 
Nielsen og Kaj Petersen.
Se artiklen om studievejledning side 7.

Forsømmelser
Skolen er forpligtet til at føre nøje kontrol med elevforsømmelser. Et
hvert fravær (enkelttimer såvel som hele skoledage) skal følges op 
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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 eievkonsultationer
I efteråret holdes der orienterende møde for de nye klassers elever og 
forældre. I foråret arrangeres der årligt samtalemøde for elever, for
ældre og lærere. Desuden afholdes der i forårssemesteret et gren
valgsmøde for 1 .g.-eleverne og deres forældre.

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

Frimusik/Frisport
Se artikel side 10 og 11.

Fællestimer
I løbet af skoleåret afholdes der en række fællestimearrangementer 
for alle skolens elever. Disse kan bestå af foredrag, rundbordsdiskus
sion, musik, teater m.m.
Fællestimerne tilrettelægges af fællesudvalget.
Se »Dagbog« om arrangementer i det forløbne skoleår.

Fællesudvalg
består af 4 elever og 4 lærere samt rektor. Det behandler spørgsmål 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 formning/ 
kunstforståelse for resten af gymnasietiden.
Her på skolen har vi på den sproglige linie 2 grene: Nysproglig og sam
fundssproglig.
På den matematiske linie har vi 3 grene: Matematisk-fysisk, sam
fundsfaglig og naturfaglig gren.
Orientering om grenene finder sted i februar-marts.
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Kantine
Den daglige ledelse af kantinen forestås af en kantinebestyrer. Plan
lægningen af kantinedriften, fastsættelse af åbningstider, varesorti
ment og priser besluttes i kantinebestyrelsen. Denne består af to re
præsentanter valgt af lærerrådet, to repræsentanter valgt af elevrå
det, kantinebestyreren samt rektor.
Kantinens åbningstider, varesortiment, priser meddeles ved opslag'.

Karaktergivning
Der gives karakterer i december måned og ved skoleårets slutning. I 
forbindelse med karaktergivningen drøfter lærerne elevernes stand
punkt på et lærerforsamlingsmøde.

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 arbej
de. Den ene halvdel af klassen vil udføre eksperimenter i »normalti
me«, skemalagt som fysiktime (kemi eller biologi), mens den anden 
halvdel skal udføre eksperimenter i en time uden for »normal skole
tid«. 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 uhensigtsmæssigt at henlægge 
elevarbejde/aktivitet på ovennævnte tidspunkt, idet skolen kun i be
grænset omfang kan tage hensyn til disse.

NA, JK, EP, GS, MC, HA, AM, AZ.

Lærerforsamling
Betegnelse for samtlige lærere, når de diskuterer elevernes faglige 
standpunkter og rådgiver dem med hensyn til oprykning.
Indstilling af eleverne til eksamen finder også sted efter behandling på 
et lærerforsamlingsmøde.

Lærerkandidater
Efter afsluttet universitetseksamen må den, der vil være lærer i gym
nasiet, yderligere gennemgå et kursus på 1. semester i at undervise i 
praksis.
Dette sker ved, at kandidaterne fordeles på landets skoler og får en el
ler flere lærere som vejledere. Kandidaterne skal dels iagttage under
visningen, dels selv undervise. I frikvarter og andre pauser modtager 
de så kritik og gode råd. At være lærerkandidat er en særdeles kræ
vende og ofte anspændt tilstand, der kulminerer i 2 prøver med en af 
to måneders mellemrum, hvor alle vejledere, rektor og en studielektor 
udsendt af Direktoratet vurderer hans eller hendes undervisning.
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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 undervis
ningsmidler, 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. opta
gelse af elever, fordeling af timer til lærerne og opslag af stillinger.

Mødepligt
Der er mødepligt for gymnasieelever. Dette skyldes, at skolen ved ind
stilling til eksamen tager ansvaret for, at eleven har deltaget forsvarligt 
i undervisningen og derfor har ret til at få den normale reduktion i pen
sum. 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 understreges, 
at mødepligten gælder alle fag, og at forsømmelser i et enkelt fag i 
princippet er lige så alvorlig som generelle forsømmelser. Ligeledes er 
forsømmelser med aflevering af skriftlige opgaver at sammenligne 
med fravær fra undervisningen.

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

Opslagstavler
Den vigtigste findes i tilknytning til skolens kontor, hvor du kan finde 
meddelelser fra skolen og elevrepræsentation (skemaændringer, cir
kulærer og andre bekendtgørelser, forsømmelseslister, mødereferater 
og indkaldelser o.s.v.). Man bør vænne sig til en tur forbi en gang om 
dagen.

Pedel
Blandt en skolepedels mange hverv kan nævnes hans ansvar for or
den, skolens inventar og for renlighed i skolens bygninger og lokaler. 
Skolens pedel hedder Anders Thorsen.
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Pædagogisk værksted
På skolen er indrettet et særligt lokale, hvori det meste af skolens ko
pierings- og duplikeringsudstyr er 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 reeksamination i 
august, september samme år, hvis eksamenskarakteren bliver 00 eller 03.

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

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

Skoleråd
Skolerådet består af 9 medlemmer: 1 amtsrådsmedlem valgt af amts
rådet, 2 forældre valgt af forældrekredsen, rektor, lærerrådsforman
den, 1 lærer valgt af lærerrådet, 2 elever valgt af gymnasieeleverne og 
1 fra skolens teknisk-administrative personale.
Skolerådet skal i samarbejde med lærerrådet formidle samarbejdet 
mellem skole og hjem og oplyse forældrene om skolen, således at de 
bedre forstår skolens situation.
Skolerådet medvirker ved løsning af sociale opgaver, godkender sko
lens arbejdsplan, stiller forslag til Amtsrådet om forbedring af bygnin
ger eller inventar,’ medvirker ved byggesager, administrerer dele af 
budgettet m.v.

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 af

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

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

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

toret.
8. Der må atter gøres opmærksom på, at forsømmelsessedlerne skal 

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

9. Ansøgningsskema til SU kan afhentes og skal afleveres på konto
ret.

Skolens adresse og telefonnummer
Amtsgymnasiet i Horsens
Højen 1
8700 Horsens. Tlf. 05-641944

Statens uddannelsesstøtte
Ansøgningsblanketter hentes og afleveres på skolens kontor. 
Henvendelse til studievej lederne 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 tilstræk
kelig mange elever, og at en lærer er i stand til at påtage sig undervis
ningen.
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 stu
diekreds.

Sygeeksamen
Hvis de fastsatte prøver til afsluttende eksamen ikke kan udføres in
den 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.

20



Kirsten Christensen om
Udsmykningsopgaven til Amtsgymnasiet
»Udsmykningen til Amtsgymnasiet skal placeres på en fritstående 
mur, der anbringes på tværs et stykke inden for hovedindgangen. 
- Jeg har tænkt at arbejde med murens to sider, således at de ud
gør en modsætning. På den ene side universet, mørk, og den an
den side mennesket, lys - det, der møder en først, når man kom
mer ind, er »drømmen om universet«, »himmelrummet«, »en ver
den uden for verden« - »tidsbegreb«.
Universet: Fladen vil bestå af en masse runde cirkler, som har et 
forskelligt billedmæssigt indhold. Jeg er optaget af den kærlighed 
til jorden, som forgangne tiders arkæologer, historikere og kunst
nere har frembragt: hvordan enhver skat fra jordens indre er blevet 
omhyggeligt bragt frem og nu opbevares på museer. Alle disse 
stemmer fra fortiden beskriver en skabende glæde og fordybelse 
(kunst), som er tidløs, som fortæller os om vigtigheden af, at en
hver tid har sit udtryk, som har kunnet forme det enkelte menneske 
og give det identitet.
Alle disse skatte kan sammen med os selv blive tilintetgjort på for
færdende kort tid (atombomben). Denne tanke (idioti) finder jeg så 
forfærdende, at det for mig er helt nødvendigt af beskæftige mig 
med det i mine billeder.
Tidsfænomenet har også noget at gøre med universet, oplevelsen 
af tid (det går hurtigere og hurtigere), samfundet forandrer sig så 
stærkt, at det er svært at forestille sig, hvordan det ser ud om bare 
nogle år.
Samfundet er i gang med en total omstrukturering. Man må være 
indforstået med at bevæge sig meget mere rundt i verden, - man 
flytter tit, arbejder måske i et andet land, man får flere kortere ud
dannelser, mere fritid, kortere arbejdstid.
»På den anden side af muren«: Muren i Berlin, den kinesiske mur, 
grædemuren i Israel. - Den anden side af muren vil jeg bruge til at 
beskrive mennesket og dets muligheder. Jeg synes, det er vigtigt 
at appellere til et kammeratskab, et fællesskab, - troskab til det 
gode i mennesket, til de smukke, stærke, ædle følelser (uden at 
glemme at ondskaben eksisterer) - det er vigtigt at have idealer, 
og når man er helt, ung kan de ikke være høje nok: Det er vigtigt at 
længes, tro og håb er vigtige ord i vor tid, mennesket er op imod 
uhyggelige kræfter (i det store spil holder mændene hinanden i 
skak). Her kommer troen ind, troen på, at mennesket endnu en 
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gang forstår faren og vælger livet. Jeg selv tror på den sidste fan
tastiske mulighed, som først skabes, når du er i situationen, og det 
er absolut nødvendigt.
Disse tanker vil jeg forsøge at gøre et billede af. Jeg har tænkt mig 
at lave naturalistiske menneskefigurer, muligvis også et barn, - 
dette billede skal være lyst og poetisk, mere konkret og mere fir
kantet i sit sprog, mere jordnært, mere alment.
Sådan er mine tanker om udsmykningen i denne skrivende stund. 
At lave en udsmykning er en lang proces, hvor den ene tanke fører 
den anden med sig. Billederne kan skifte, men indholdet vil være 
det samme.
De forskellige elementer skal gøres i stentøj og opsættes på mur
stensvæggen. Derefter skal der pudses op til lerets tykkelse, såle
des at leret ligger indfældet i muren, og at det udgør en hel flade.«

Kirsten Christensen

Fotografiet er ikke en skitse til udsmykningen, men er en tegning til en udstilling Kir
sten Christensen er ved at udføre i Clausens Kunsthandel i København. Udstillin
gen hedder »Jorden er flad«.
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Dagbog for skoleåret 1983/84
August: 1 .g.-instruktion.

September:
6/9-8/9 3zN på ekskursion med HA og KP til Økologisk jordbrugs

skole i Åbybro - Landskab/landbrug.
9/9 
12-13/9 
14-16/9 
26/9 
27/9 
28/9 
29/9

Elevfest
1yz på hyttetur til Vork Bakker.
1 axu på hyttetur til Vork Bakker.
Skolerådsmøde.
Fællessamling.
DGS-høring.
Generalforsamling i Kultur- og Idrætsforeningen (K.- og I.- 
foreningen).

30/9 GLO-høring.

Oktober:
5/10
12/10

Fællessamling
Fællessamling.
2aN og 2bN på ekskursion til Øm kloster med BN.
Filmaften i K.- og I.-foreningen: French Connection.

14/10 Fællesarrangement:
Teaterleg:
Dette stykke, skrevet af den svenske dramatiker Sandro-Key-Åberg, 
blev opført af dramatikhold 3bx som et fællesarrangement. Forestil
lingen gav i ord og handling et indtryk af volden i alle dens afskygnin
ger. Titlen antyder, hvorledes stykket samtidig legede med/parodi- 
erede de forskellige teaterformer. (PB).

27/10 Fællessamling.
Fællesarrangement med Theis/Nygårds jazz-band.

31/10 Fællessamling.

November:
1/11 Besøg af 9.-10-klasser fra Løsning og Juelsminde skoler.

K.- og I.-foreningen: Forerdrag ved Brydenholt kl. 19.
3/11 2yuN på ekskursion med SB og JK: Jordbundsundersø

gelser ved Salten i fagene kemi og geografi.
7/11
7-11/11

Fællessamling.
3abS og 3xyzS på ekskursion til Prag med SB og AS.
3xyzF, 3xyN og 3zN på ekskursion til København (HA, MG, 
JJ,GS, AZ).

9/11 2z på ekskursion til Århus Universitet (klassisk arkæologi) 
(BN).

15-18/11
17/11
21/11

Terminsprøver.
2yuS på ekskursion til Naturgas Syd. 
Fællessamling.
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Bybilleder af2bu (Akrylmaleri 2,50x3,50 + ler og maleri).
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22/11 2xzS og 2yuS på ekskursion til Fredericia (NA, HA, AS). 
Besøg af 9.-10.-klasser fra Dagnæs Skole.

29/11 Fællessamling arrangeret af 2a.

December:
5/12 Forældrekonsultation for 2. og 3. g.
6/12 Besøg af 9.-10.-klasser fra Rårup, Bankager, St. Ib og Høj

vangsskolerne.
Fællessamling.

7/12 Forældrekonsultation for 2. og 3. g.
8/12 2yuS besøger byretten i Horsens.
9/12 Kunstudvalget på indkøb i Århus. - Jvf. indlægget om 

Kunstudvalget andetsteds i årskriftet.
12/12 Fællesarrangement med Troels Trier/Rebecca Brüel.

K.- og I.-foreningen: Foredrag ved F. Schmidt: »Går DK 
bankerot« (kl. 19).

13/12 Fæilessamling.
14/12 Basketstævne.
21/12 Juleafslutning.

Ud over sang fra koret, rektors afrunding af året og NØs smukke jule
tale over fremtidens gymnasium, opførte et dramatik-hold Peters Jul. 
Denne gamle, romantiske historie vil være de fleste bekendt. Holdet 
havde udvalgt en halv snes strofer fra originalen og søgte gennem 
den nye version at se på julehalløjet fra en nutidig, humoristisk syns
vinkel.
Juleferie.

Januar:
4/1 Fællessamling: »Kageos« - skolens »pige-rock-orkester«

underholdt.
9/1 Forældrekonsultation for 1 .g.
10/1 Vælgermøde med deltagelse af forskellige lokale partire

præsentanter.
Fællessamling: Big-Bandet.

11/1 K. og I.-foreningen: Filmaften med »Sidste stik«.
12-13/1 2aN (og S. tysk) på ekskursion til Tykland (MF/JB/Ove):

I januar 1984 deltog tyskholdet fra 2a i en to-dages ekskursion til 
Flensborg. Formålet var bl. a. at studere sammenstød mellem tysk og 
dansk kultur, tyskernes opfattelse af danskere og omvendt.
Vi besøgte rådhuset og hørte om administrationen i en tosproget by. 
Vi havde en længere samtale med redaktøren på Flensborg Avis, og 
om aftenen var vi i teatret. Turens højdepunkt var nok et besøg på 
Fördegymnasium, et forstadsgymnasium i Flensborg, hvor vi blev 
enestående venligt modtaget, og hvor eleverne fulgte undervisnin
gen i flere timer og hørte om skolestruktur m.m. i Tyskland. (MF).

18/1 Fællessamling arrangeret af 2x.
23/1 Forberedelse til emnedagene: De enkelte grupper samle

des i 1. time.
K. og l.-foreningen: Foredrag ved H. Aspe om »Mad« (kl. 19). 

24/1 Orientering for kommende 1 .g.ere.
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Karnevalsbilleder.
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30/1

31/1

Februar:
1/2
2/2
8-10/2

Fællesarrangement:
Kejserens nye klæder. - Denne velkendte H. C. Andersen-tekst blev af 
dramatikhold 2bu bearbejdet for scenen. Handlingen i stykket var der 
ikke lavet om på, hvorimod spillestilen rummede ingredienser fra så for
skellige genrer som komedie, tegnefilm, eventyr, revy m.m.
Ex Ovo: Forestillingen Ex Ovo må betragtes som et stykke billedteater 
med mimen som bærende element. Med udgangspunkt i Jean Michel 
Jarres musikværk »Oxygen« konstruerede dramatikhold 2axyz stykkets 
ordløse handling til den meget inspirerende musik. Kampen mellem »det 
gode« og »det onde« var stykkets tematik. Hvad vil menneskene accep
tere? Og hvad må de tage afstand fra, fordi de ikke er i stand til at tage 
imod?
Forberedelse til emnedagene: De enkelte grupper samle
des 1. time.

Uddannelsesarrangement for 2. og 3. g.
Fællessamling arrangeret af 2z.
Emnedage: Karneval.
»Dejligt afslappende aktivitet overalt. Fedt, fedt, især med al den samba.« 
»Den lidt forvirrende stemning om fredagen var pragtfuld.«
Fredag den 10. februar sydede gymnasiet hele dagen af sambarytmer, 
udklædte, dansende, optrædende, syende, diskuterende, skrivende, 
udsmykkende, kokkererende elever og lærere. Sambarytmerne, der 
startede kl. 8 om morgenen i hallen, bredte sig som den øvrige hektiske 
aktivitet ud over hele skolen. Fredagen var den dag, hvor arbejdet afslut
tedes og præsenteredes for andre, og hvor de stemninger, de foregå
ende dage havde lagt op til, kulminerede.
Baggrunden for denne udfoldelse var, at skolen afholdt emnedage ons
dag til fredag. Det overordnede emne var KARNEVAL - et emne, som læ
rere og elever i fællesskab var nået frem til.
Vi kender ikke den enkeltes motiver for at stemme for karneval som 
emne, men vi gætter på, at det for mange har været håbet om oplevelsen 
af et fællesskab af levende mennesker, der sammen gør noget uden be
stemte forventninger om, hvad der skal komme ud af det - en FEST af 
musik, sange, teater, optog, masker, lys, dans og og latter - oplevelser, 
hvori man har svært ved at genkende det danske temperament.
Hvorfor så holde emnedage?
»Udbytterigt, man lærte en masse, man har medansvar, opbyggede et 
fællesskab med andre i 3 dage på tværs af klasser og årgange.«
Dette citat fra evalueringen af emnedagene svarertil helhedsindtrykket af 
elevernes udbytte. Men også erfaringen: »Jeg kunne godt have fået no
get ud af gruppearbejdet, men jeg tog for gelinde på det« blev gjort. Ele
verne kunne vælge sig ind på både praktiske og teoretiske underemner. 
De praktiske grupper kunne naturligvis fremvise de mest håndgribelige 
resultater, f. eks. dragter, masker, rytmer, sambadans, dramatik, radio- 
og videoudsendelser. Men der nåedes også fine resultater i de fleste te
oretiske grupper, hvor der arbejdedes med underemner som karnevals
bølgen forskellige steder i verden, karneval og religion, teori om karneval, 
mediernes dækning af karneval. Alt dette på trods af at ikke alle elever fik 
imødekommet deres 1. prioritet m.h.t. valg af underemne.
Et mål for dagenes succes kan ses i evalueringsskemaerne, hvor 98 % af 
eleverne gav udtryk for, at de ønskede, at der en anden gang skulle afhol
des emnedage.

Nø, AS.
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Billeder fra forårskoncerten.
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1/3 Uddannelsesarrangement for 2. og 3. g.
Grenvalgsorientering for 1. g. om aftenen.

5/3 K. og I.-foreningen: Foredrag ved M. Madsen om EDB kl. 19.
7/3 Skolerådsmøde.
9/3 Fællessamling arrangeret af 3b.
12-15/3 Terminsprøver.
16/3 Fællessamling ved Fællesudvalget: Indstudering af fæl

lesnummer til forårskoncerten - »Brasil«.
Forårskoncert og forårsudstilling:
Der afholdes ingen eksamen i musik eller formning (bortset fra mu
sikgren), men i stedet samles alle musikklasser til en koncert i løbet af 
foråret, og formningseleverne udstiller deres arbejder. Alle klasser og 
hold/grupper optræder med et eller flere numre.
Vi havde en vellykket koncert. Her følger et udsnit af programmet:
1. g. 1 x med »Do-lt-Yoyrself RAP« (1 x/OB).

1 u med »Hard to say I’m sorry« (Chicago/SB).
2. g. 2ayz med et medley sammensat af »My Guy’s come back«, 

»Side by Side« og »Tuxedo Junction«.
2bu med »Spinning Wheel« (Clayton-Thomas/Roar).

Kor: Bourrée (J. S. Bach/Schönnemann).
Bellevue (Sneakers/Johansen).

Fællesnummer: »Brazil« (Barroso/Russell).
Og meget andet...
Musiklærernes vurdering er, at kvaliteten gennemgående var høj.
Vi havde desværre nogle problemer med sanganlægget, som vi er i 
færd med at løse. (SB, HD, OB).
Formningsudstillingen viste en lang række arbejder af maleri - både 
akvarel, tempera og store akryl-malerier (se f. eks. årsskriftets bagsi
de), grafik, ler, flere materialer sammensat på én gang og store og 
små masker. (TO).

21/3
K. og I.-foreningen: Filmaften med »Manden de kaldte 
hest«.

23/3 Fællessamling arrangeret af 3x.
29/3 Fællessamling arrangeret af 3y.

April:
6/4 Skolefest og skolekomedie for elever og forældre. 

Skolekomedien blev i år opført på elevinitiativ med deltagelse af et 
lærer/elev-ensemble. Man opførte »Melodien, der blev væk«: 
Dette velkendte Kjeld Abell-stykke fra 1935 blev iscenesat og opført 
af en frivillig gruppe for skolens lærere, elever samt disses pårørende/ 
forældre. Kontormanden Larsen kan ikke rigtig »finde melodien«. 
Kort fortalt handler stykket om, hvorledes Larsen kommer i besid
delse af melodien. (P.B.).
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Billeder fra skolekomedien.
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$/4

Maj: 
1/5 
3/5 
7-10/5 
10/5 
21/5

22/5

Juni: 
18/6 
22/6

2b på ekskursion til København med BN/VH.
3abuS og 1z på kskursion til Tyskland med MF/AM.
2x, 2y og 2u på ekskursion til København.
Der var lidt tomt på Amtsgymnasiet fra 9.-13. april. I denne uge var 
nemlig forårets ekskursioner placeret, og disse omfattede bl. a. en 
31/2 dages tur til København for klasserne 2x, 2u og 2y og nogle af 
disse klassers lærere. Der var lagt et fyldigt program for dagene i Kø
benhavn. Følgende fag var repræsenteret: Dansk, historie, oldtids
kundskab, fysik og kemi. Vi besøgte Nationalmuseet (Klunkehjem
met og Antiksamlingen), Glyptoteket, Christiania, Medicinalfabrikken 
Novo, Carlsberg og Statens Museum for Kunst. Desuden var der en 
teateraften, hvor vi på Folketeatret overværede lystspillet »Helte« 
med Ove Sprogøe i hovedrollen. (JB).

3abNS og 1 z tysk var i samme uge på studietur i Hamborg. I alt 28 ele
ver deltog i turen. Vi havde ophold på Det dansk-tyske Akademi, som 
vi skylder tak for gæstfriheden og et veltilrettelagt program. Vi be
søgte en hel skoledag et gymnasium. Eleverne hørte foredrag om 
ungdomsproblemer i storbyen Hamborg, var på en alternativ byrund
tur i Hamborg og omegn med et interessant besøg i den tidligere kz- 
lejr Neuengamme. Der blev også tid til teaterbesøg, museumsbesøg, 
havnerundfart m.m. Et pragtfuldt forårsvejr var med til at gøre turen 
meget vellykket. (MF).

Den 9., 10. og 11. april var 2.b på ekskursion i København sammen 
med BN (oldtidskundskab) og VH (engelsk og idræt).
For alle gjaldt følgende program: Byvandring i den indre by. Udstillin
gen »Irske skatte« på Louisiana. Det irske teaterstykke »Dubliners« 
på Mermaid Theatre. Besøg på den amerikanske ambassade med et 
foredrag om det amerikanske skolesystem. Besøg på Glyptoteket for 
at se græske skulpturer. Specielt interesserede så desuden: Natio
nalmuseet, Folketinget, Christiania, »Regnormenes liv« på Ny Scene, 
Anne Linnet: »Berlin 84«. (BN/VH).

Fællessamling 1a: »Prinsessen på ærten«.
Sidste skoledag for 3.g: Eksamensfag offentliggøres.
Skriftlig studentereksamen.
2xzS på ekskursion til Kirk (JS/HA).
Start på mundtlig studentereksamen.
Fællessamling 1x.
Sidste skoledag for 1. og 2. g.

Årets første student.
Translokation og dimission.
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Notater
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Maleri af Jette og Karen, 2.y.
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