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VELKOMMEN TIL HORSENS AMTSGYMNASIUM
Det er altid glædeligt at byde en ny årgang velkommen - denne gang årgang 97.

Det er jer, der tilfører skolen nyt liv. I vil blive en del af en stor arbejdsplads, hvor mere end
500 mennesker har deres daglige gang. Hvis så mange skal kunne trives under samme tag,
er det nødvendigt med nogle "spilleregler". Derfor indtager egenskaber som gensidig
hensyntagen og tolerance en vigtig plads i skolens hverdag.
1 vil komme til at opleve nogle nye udfordringer på Horsens Amtsgymnasium. I skal tilegne
jer ny viden og indsigt, og vi vil kræve en arbejdsindsats afjer. På den anden side får I også
rige muligheder for at gøre jeres indflydelse gældende på stort set alle sider af skolens liv,
ligesom I får mange oplevelser og nogle gode rammer for jeres helt personlige udvikling.
Meget afhænger imidlertid af jeres vilje til i stort og småt at være aktive, kreative og
engagerede. På den måde kan 1 ikke bare få ansvar -1 kan selv tage det. Det er recepten, hvis
I vil være med til selv at prægejeres gymnasietid, jeres gymnasium og i sidste ende jeres eget
liv. Jeres synspunkter og ønsker får på den måde støne gennemslagskraft, for de er mere
kvalificerede.
Jeg ønsker jer held og lykke med jeres ti e år på Horsens Amtsgymnasium, hvor jeg håber,
at I vil møde den rette blanding af indlæring, oplevelser, personlig udvikling og godt
kammeratskab.

Flemming Schmidt, rektor
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FORORD
Dette årsskrift er lidt præget af, at vi i skoleåret 1996/97 har haft Knud Odde som en slags “årets
huskunstner”. Skolen har anskaffe to tryk samt den store DSB-plakatserie af Knud Odde. Derfor
pryder det ene tryk i brudstykke årsskriftets omslag og i nedfotograferet udgave dets side 1. I
naturlig størrelse er det ca. 60 x 50 cm.
De øvrige illustrationer er brudstykker af tavle, der er fotogr aferet af Ole Christiansen (OC) til hans
artikel om TAVLER. Efterladte optegnelser på tavler er netop brudstykker af oplevelser - løsrevet
fra den oprindelige sammenhæng. Og OC’s ordvalg er sine steder associationsrigt som antydet her.
Præsentationen af den nye bemanding af skolens faste udvalg er ligeledes noget brudstykkeagtig,
idet endnu ikke alle udvalg har fået nye elevmedlemmer. Udvalgene har derfor ikke alle kunnet
konstituere sig inden redaktionens afslutning den 8 juni 1997.

Og læs så i øvrigt SKOLEN I STIKORD. Der står' mange nyttige oplysninger, som trods alt kan
få hverdagen til at hænge sammen.
Oplevelsen af det moderne livs brudstykkeagtige karakter understreges af, at gode, “gamle”
medarbejdere forlader skolen med henblik på en alternativ fremtid - se PERSONALIA.

TAVLER
Hvornår var det mon, at danske skoletavler umær
keligt skillede farve fra sort til grøn? Jeg bilder mig
ind - men jeg er ikke sikker i min sag - at det nok
var i begyndelsen af 70'erne. Det er nærliggende at
trække en forbindelse til nye bløde strømninger i
skolesystemet som helhed. Det er f.eks. ikke let at
lå projekter, gruppearbejde eller hesteskodiskussio
ner til at harmonere med dystre sorte tavler. Den
slags hører en grøn tavle til, og helst én (altså to),
der kan rulles. Man ser sådan en tavle glide op,
fyldt med nummererede punkter til debat: a), b), c)
... osv. eller blot forsynet med små streger - "pinde"
hedder det.
Jeg mindes ikke nogensinde mine lærere fra før
1970 sådan skrive stikordsagtigt på tavlen. På de
sorte tavler skrev man i længere linieforløb. Skrå
skrift. Og man begyndte i øverste venstre hjørne og
fortsatte gradvis ned mod højre.

Det gjaldt også regnelærerne. Selv om de selvsagt
betjente sig af tal og formelsprog. Og så brugte de
ofte det obligatoriske ternede felt ude til højre på
den sorte tavle. Den slags er sjældne på moderne
skoler. Nu har vi de små diskrete prikker, der gør
det ud for tern at tegne koordinatsystemer og lige
linier efter.
På gymnasiet er der ikke så mange tavleredskaber
tilbage. Hvis man er meget heldig, ligger der i
klasselokalet en pegepind, som dog aldrig bruges til
at pege med. Det er krogen - krogen til at hale
lærreder ned med, man har brug for.
Jeg ser for mig min regnelærer hr. Olesen, stå med
ryggen til 6.b. Jeg genoplever, hvordan den rød
hvide trælineal (- altid lidt flosset, gerne flækket)
lægges skråt på tavlen efter de to knivskarpe mar
keringskryds, hr. Olesen har tegnet. Linien trækkes.
Med vinklen konstrueres andre linier, vinkelrette
eller parallelle . Passeren tages ned fra sit søm. For
synes med et nyt stykke kridt i den lille fjederklem
me. Hr. Olesens arme udfører nu nogle hastige,
næsten rituelle, sving og bøjninger. Hænderne
skifter plads (- enhver, der har prøvet, ved, at man
ikke kan tegne en fuld kridtcirkel med tavlepasser
uden at skifte hånd, mindst én gang) - og med en
bevægelse som en kunstskøjteløber efter et van
skeligt moment, vender han rundt: Cirklen står
lysende hvid på den sorte baggrund.
Jeg har ind imellem selv tegnet cirkler med passer.
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Mest for sjov, for i gymnasiematematik er en prin
cipskitse med fri hånd næsten altid tilstrækkelig.
Det er aldrig lykkedes mig at lave noget, der kunne
hamle op med hr. Olesens fuldendte cirkler.
Måske har det at gøre med, at mine tavler er grøn
ne?
Tavleklude. Ja - klude. De første gange, vi mødte
de moderne typer med hygiejnisk plasthåndtag bag
en dug af stramt udspændt stof, da var det en fryd
at føre ... tavleviskeren ... hen over tal og bogsta
ver. Suge dem op i svampen. Og de kunne lave
mønstre. Sådan en kridtdryssende tingest klappet
op mod en blegblå væg en tyve-tredive gange; det
var et mønster med format over. Lynhurtigt at lave,
en slags graffiti.

Nå, men altså tavleklude.

Små flossede stumper tekstil, trukket ud af facon,
indtørrede og ubrugelige. Så måtte de en tur under
hanen henne ved håndvasken. Der blev de næsten
altid for våde, forekommer det mig. Så løb de lidt.
Lige straks kunne det godt se flot ud, fordi de
selvsagt gav tavlen dens rene sorte farve igen. Men
da tavlekluden aldrig selv var ren, blev indtrykket
altid grumset, og med kridtstriber, hvor vandet var
løbet.
Jeg kan næsten mærke det endnu, de gange hvor et
uforsigtigt tryk på kluden afstedkom, at kridtvandet
løb ned i ærmet. Den slags uheld var dømt til at ske
med jævne mellemrum, arbejdsstillingen og værktø
jet taget i betragtning.
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Ét år blev sidste skoledag krydret af et flot syn: Et
helt banner lavet af tavleklude bundet sammen i
hjørnerne. Afgangsklasserne havde i lang tid snup
pet klude, hvor det lod sig gøre. Og som en smuk
manifestation vajede de så fra skolens flagstang i
stedet for Dannebrog.

Viceinspektøren står lyslevende for mit blik i færd
med at binde knuder op; klude nok at administrere
for hele næste skoleår !
Det er skægt at lege tavlearkæolog.

Man kommer ind i et tomt lokale, som en klasse
netop har forladt. Et blik på tavlen sætter fantasien
i gang: Hvad mon er foregået her? Det er naturlig
vis let nok at gætte, hvilket fag det drejer sig om.
Straks lidt sværere at afgøre om læreren er af hun
eller hankøn. Ét sted kan man se, at der har været
en elev oppe ved tavlen. Elever - især 1 g'ere - skri
ver meget stort på en tavle. Måske for at matche
den overvældende udstrækning en tavle har, når
man står ansigt til ansigt med den ... og ikke er helt
sikker på, om man kan lektien.

I nogle fag fyldes der flere tavler i hver time.
Matematik feks. Andre er mere sparsomme, med
fa og eksistentielle udsagn eller spørgsmål. Særligt
nidkære lærere anfører altid næste lektie yderst til
venstre. Det kan danne en hel lille søjle, næsten som
kirkens salmenumre, med belærende påmindelser
fra tre-fire fag. Og det ligger i enhver lærers natur
at lade den slags stå. "Må ikke slettes" er ikke
nødvendigt længere. Jeg har været ude for, at
lektiesøjlen er forblevet uantastet i ugevis. Helligt.

gammeldags. En flytbar tavle. Et raslende, skram
met instrument på alt for små hjul. Hjemløs, dømt
til evigt at vandre på gangene i sin egen kridtørken.
Når sådan et skrumplende grå-sort monstrum halter
ned ad gangen med en træt lærer efter sig,- så
spekulerer man på, om det mon var på sådan én, at
Moses i sin tid nedslæbte de ti bud. Mon Vorherre
skriver på sorte eller grønne tavler?

Ole Christiansen

Mon andre lærere bliver inspireret af foregående
times energi, som jeg? Sikkert. Så kender mine kol
leger nok også til, at man i al stilfærdighed lægger
mærke til, hvis én eller anden fejl har sneget sig ind.
En stavefejl. En gal oplysning. Eleverne ser det
sikkert ikke, men uha for en skam, hvis en kollega
skulle finde ens uformåenhed sådan hvidt på grønt.

Skrev jeg grønt? Også den grønne tavle er trængt.
Ikke så tydeligt endnu. De hvide white-board's ses
foreløbig mest i den private sektor. Deres hygiejni
ske glatte look har vi endnu til gode. Hos os vil de
også hurtigt miste deres uskyld. Kun en bestemt
slags tavle-tuschpenne duer. Alt andet efterlader
uudviskelige spor. Men vi kender dem godt. På
konferencer hænger de i deres smarte ophæng, så
de kan vinkles efter tilskuernes placering. Og
mestrer man et white-board, så er det tegn på en vis
status.
Lad mig slutte med en kontrast hertil. Det mest
7

YRE = Young Reporters for the Environment
YRE er et projekt, der i de seneste to år har spillet en stor rolle for de seneste lo årganges ly 'er skolens elektroniske klasser. Projektet blev fyldigt dækket i sidste års årsskrift saml i del seneste
nummer afHAG 's officielle skoleblad, SKOLEBLADET. Igen i år fik en elev chanchen for en
spændende og eksotisk udlandsrejse i YRE-regi. Lordag den 8. marts 1997 drog Rune fra ly afsted.

TUREN JEG IKKE TROEDE BLEV TIL NOGET!
Som I alle sikkert ved, har 1 ,y 96/97 deltaget i et
internationalt energiprojekt. Nu er halvdelen afjer
allerede ved at lægge artiklen fra jer, for det er da
kedeligt at høre om et energiprojekt. Men jeg
hopper let og elegant over den del med energipro
jektet og i stedet kan I høre om turen til det forjæt
tede land der er mindre end Fyn.

Jeg sendte en ansøgning i januar, i februar havde
jeg glemt det og regnede egentlig ikke med at
komme af sted, da der er elever fra 70 andre skoler,
der også har mulighed for at søge. Så det kom som
lidt af en overraskelse, at jeg skulle en tur til La
Reunion.

Jeg skulle mødes med 5 andre elever fra henholds
vis Tyrkiet, Grækenland, Irland og Frankrig. Dem
skulle jeg møde om lørdagen i Paris efter at have
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ventet 5/2 time i lufthavnen. Vores hold fløj så
videre mod øen om aftenen. Øen ligger ca. 700 km
øst for Madagaskar, og der skulle jeg opholde mig
den næste uges tid.

Vi ankommer om middagen, hvor der blæser en
dejlig brise og temperaturen er 30°C i skyggen. Vi
lægger hårdt ud med at fa planen over turen, som
jeg egentlig ikke anede noget om inden, ud over at
vi skulle skrive artikler om solsatelitter i verdens
rummet. Om mandagen udbryder der demonstratio
ner på øen, så dem vi skulle have talt med, kom
ikke. Grunden til demonstrationerne (eller som de
sagde i Frankrig "revolutionen"), var at regeringen
havde besluttet, at alle statsansatte skulle have
mindre i løn, hvilket jo godt kan få nogen til at
brokke sig!

Vejret var dejligt, og ca. kl. 16.00 hver dag regnede
det 1 time, hvilket egentlig var meget rart. Desvær
re er husene meget åbne, så der fandtes ikke det
kryb, som man ikke kunne finde på toilet eller
soveværelset, Hyggeligt ikke? Vi snakkede med en
helt masse forskere i løbet af ugen, To af dagene
skulle vi ned i en dal, hvor vi skulle vandre, hvilket
var noget af en prøvelse for nogen i gruppen. Der
var sandelig nogen, der var negative efter den tur.
Jeg tror, de brugte 3 timer på at gå ad en sti, der
var 4 km lang. Jeg selv måtte bruge 1 'Æ Det skal så
lige nævnes at det gennemsnitlige fald var på 25%.

For de teknisk interesserede:
Forskningen på La Réunion gik ud på at udvikle
WPT og SPS. WPT er overførelse af energi via
mikrobølger. Det virker på en meget simpel måde.
Det man har brug for er en sender (kan være en
modificeret mikrobølgeovn), og en modtager (en
højfrekvensdiode - princippet er det samme som i
en almindelig diode).Til denne diode tilslutter man
så en forbruger for eksempel en almindelig lysdio
de. De tilsluttes med + til - og - til +.

Når så mikrobølgen (2.45GHz) rammer højfre
kvensdioden, skubber den elektroner fra + til - og
derefter igennem lysdioden fra + til -, og sådan
fortsætter bølgen med at skubbe elektroner igen
nem dioderne, indtil man slukker for senderen.
Lysdioden lyser så op, da elektronerne er en elek
trisk strøm.

Dette forsøg prøvede vi den første dag, hvor vi bare
førte et hjemmelavet kredsløb forbi en sprække i en
mikrobølgeovn, hvorved dioden lyste.

Haven, som var ved siden af hytten, vi boede i, blev
brugt til at udføre experimenter, hvor vi sendte
energi 20 m og fik en lille pære til at lyse. Alt dette
med at overføre energi skal senere bruges til at
overføre energi fra solsatelitter i verdensrummet til
modtagere på Jorden. Forskerne regner med, at det
første fungerende system står klart i 2040. Selve
systemet virker umuligt for mig. Hvis vi skulle
opstille et system i dag, ville det med vores tekno
logi kræve, at satellitterne var 5* 10 km, og modta
geren på Jorden skulle være 10* 10 km eller ca. det
samme som 12000 fodboldbaner, hvis udbyttet
skulle være rimeligt.
Hvis der er nogen, der er yderligere interesseret i
projektet eller turen, har jeg en homepage, hvor der
kan også findes et par billeder:
http://home3.inet.tele.dk/rune.mm .

Rune Madsen, 1 .y
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SKOLEÅRET I GLIMT

Den 8. august underholdt og provokerede skuespil
leren Finn Hesselager som led i vores introduk
tionsdage.
Den 23. oktober vandt HAG’s fodboldpiger bron
ze ved DM.. Den 10. jan. var det håndboldpiger-

nes tur.
Den 15 nov. blev “Cyrano” afviklet i forbindelse
med den store skolefest. Undtagelsesvis var årets
teaterforestilling ikke selvskrevet, men skrevet af
Enevold og Sebastian. Musicalen kom godt i havn.
Også i år gav truppen ekstraforestilling aftenen
inden. Det er blevet en tradition.

elle skoleblad, SKOLEBLADET, oplevede
forskellige temperamenter selvfølgelig sådan en dag
meget forskelligt. Det er så at sige en del af ople
velsen.

Den 8. marts vinkede vi farvel til Rune fra ly, der
som led i projekt YRE (se andetsteds i årsskriftet)
dog til Reunion.
Den 11. marts talte Peter A. G. Nielsen over
emnet “Det sansende menneske”.
I rejseugen (uge 12) var skolens 2g’ere på studi
erejse til Wien, Sevilla, London, Firenze og et
blandet ophold i Frankrig og Spanien.

Den 20. januar havde HAG’s elever muligheden for
at opleve skatteminister Carsten Koch, der vel
oplagt holdt oplæg og besvarede spørgsmål.
Den 5. februar havde skolen igen besøg af pianisten
Mogens Dalsgaard, hvis virtuose klaverspil hver
gang fascinerer.
Den 28. februar havde vi lagt en hel skoledag i
hænderne på Ungdomsklanen under temaet “Glo
på dig selv”. Som det kunne læses i HAG’s offici
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Den 22. april afholdt skolen en stor høring med
flere eksperter om genteknologi.

Den 2. maj modtog skolens erhvervsøkonomihold
præmien for andenpladsen i Børsens/Den danske
Banks årlige investeringsspil for ungdomsuddan
nelserne. Holdet blev slået på målstregen af et hold
fra Slagelse Tekniske Skole. I alt 18 klasser/hold
deltog.

SKOLEN I STIKORD
Adresseforandring: Husk omgående at meddele

at den overholdes.

skolens kontor, hvis du ændres adresse, navn eller
telefonnummer.

Bøgerne på biblioteket er opstillet efter samme
system som på folkebiblioteket. Bogbestanden og
udlån registreres på EDB, der også giver bibliote
ket mulighed for at tilbyde en række søgemulighe
der.

Aftenarrangeinenter/foredrag: I løbet af skole

året arrangerer skolen foredragsaftener, vinsmag
ning, operatur m m. I begyndelsen af august
kommer det endelige program. Arrangementerne
er åbne for alle (også andre end HAG’s elever) og
er for det meste gratis. Husk, at der i enkelte
tilfælde skal en forhåndstilmelding til.
Aktivitetskalender: På opslagstavlen i fællesom

rådet hænger en plan over, hvad der sker på HAG
i de kommende måneder.
“Amtsgymnasiets Venner”: En støtteforening,

hvis bestyrelse er HAG’s bestyrelse.
Biblioteket: Skolens bibliotek findes i D-fløjen.

Biblioteket er først og fremmest et hjælpemiddel i
det daglige skolearbejde. Her findes de bøger, som
skal anvendes til at supplere og uddybe undervis
ningen, til opgaveskrivning m.m. Du er naturligvis
også velkommen som “lystlåner”.
Enkelte fags bøger står andre steder på skolen.
Lånetiden er højst en måned. Det er meget vigtigt,

Biblioteket betjenes af Jens Bonlokke (JB) og af
bibliotekar Jytte Brænier, som vi deler med Hor
sens Bibliotek.
Bibliotekets åbningstider og regler for hjemlån
fremgår af opslag ved foldedøren til biblioteket.
Bøger: I løbet af skoleåret sørger den enkelte
faglærer selv for udlevering og indsamling af
bøger.

Ved udleveringen kvitterer du for modtagelsen
med underskrift på en bogliste. Det er i din egen
interesse at huske at skrive navn i bøgerne, så de
kan “finde tilbage til dig”.
Ved afleveringen krydser læreren dig af på en ny
bogliste. Bøgerne skal afleveres i samme stand,
som du modtog dem. Derfor må du bl.a. ikke
skrive i dem.

Samlede bogafleveringer ved skoleårets eller
gymnasieforløbets afslutning forestår boginspektor
Lene Kristensen (LK.) sammen med bogmedarbej
der Ole DokkedaL De tager sig ligeledes af for sent
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afleverede bøger, beskadigede bøger m.m. Beska
digede eller bortkomne bøger skal erstattes - i
værste fald via inkasso.
Flere gange i årets løb vil du fa en liste over, hvilke
bøger du har faet udleveret.

LK har kontor ved siden af rektors kontor.
Cykelparkering: Du kan på kontoret fa en nøgle

til den aflåste del af cykelskurene mod et deposi
tum på 50 kr.
Datavejledere: Skolens datavejledere er Steen

Laursen (La) og Jesper Schou-Jorgensen (SJ). De
har ansvaret for skolens EDB-udstyr med tilhøren
de programmer.
Opstår der problemer i forbindelse med brugen af
pc’erne i fællesområdet i C-fløjen, skal datavejlederne så vidt muligt kontaktes.

Det samme gælder for brug uden for timerne af C7
og C3.1.

Dimission/translokation: Afskeden med årets

studenter (dimissionen) og “farvel og på gensyn”
til eleverne i 1. og 2.g (translokationen) finder sted
som én højtidelighed sidste dag inden sommerferi
en. Her overrækkes eksamensbeviser, synges,
holdes taler m.m. Efter translokationen får elever
ne i 1. og 2.g udleveret karakterblade af klasse
lærerne.

Der er mødepligt. Karakterblade udleveres kun ved
personligt fremmøde.
Dionysos: Dionysos er elevernes egen ikke mindst
festforening. For 60 kr. om året kan man blive
medlem og opnå medlemspris til fester m.m.

Festerne afholdes på skolen (kl. 193u-01('°) og er
kun for skolens elever. Ofte er festerne temafester
og tit begynder de med Happy Hour.
EDB-lokalerne: Vil normalt kunne bruges til
opgaveskrivning, når de ikke er optagel af under
visning. Der må ikke lægges spil ind på maskiner
ne. Vær opmærksom på opslag fra datavejlederne.

Opstår der problemer, så kontakt datavejlederne.
Ekskursion: Ekskursioner varer 1-3 dage og vil

typisk være indenlandske eller gå til de nærmeste
dele af Tyskland og Sverige. De kan være tværfag
lige, men vil typisk være knyttet til et enkelt fag ja, måske et enkelt forløb. Ekskursioner skal
foregå i de perioder, der er afsat til den type
aktiviteter.
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Elevfotografering: I august bliver alle elever
fotograferet - dels enkeltvis, dels klassevis. Du vil
kunne købe billederne af dig selv og din klasse.

Frivillig idræt: Der bliver tilbud om frivillige

Elevrådet: Elevrådets primære opgave er på

Se på opslagstavlen eller tal med dine idrætslærere.

idrætsaktiviteter bl. a. i form af træning forud for
deltagelse i turneringer i f. eks. håndbold, basket,
fodbold og volley.

demokratisk vis så vidt muligt at varetage elever
nes interesser.
Elevrådet har indflydelse på skolens hverdag bl. a.
ved at være repræsenteret med 2 elever i hvert af
følgende udvalg: Aktivitetsudvalget, pædagogisk
udvalg, miljøudvalget. (Se i øvrigt under udvalg.)
Desuden er elevrådet repræsenteret med 2 elever
i skolebestyrelsen.

Elevrådet består af 1 repræsentant fra hver klasse
og har normalt møde en gang om ugen.
Forsikring: Skolen har ingen ansvars- eller tyveri
forsikring, der dækker eleverne eller deres ejende
le, men derimod en elevulykkesforsikring.
Fravær: Fravær betyder her fysisk fravær fra

undervisningen. Efter fravær udfylder du en fra
værsseddel, der afleveres i klassens blå bakke på
væggen inden for døren på sekretærernes kontor.
Et stort fravær generelt eller i enkelte fag vil
udløse en reaktion fra skolens side. I lettere tilfæl
de måske i form af en samtale med studievejle
deren. Grove tilfælde kan efter advarsel medføre
bortvisning. Se også “Mødepligt”.
Skriftlige forsømmelser (manglende aflevering)
følger samme mønster.

Frivillig musik: Der vil blive tilbudt om forskelli

ge former for frivillig musik som. f. eks. kor og
orkester. Frem til midten af november vil kor og
orkester være præget af arbejdet med åretsteater
stykke, der er det selvskrevne stykke “Kampen om
Kærgården”.
Hvis du vil øve sammen med nogen i et frikvarter,
kan du aftale med en musiklærer at bruge øveloka
let i kælderen.
Få nærmere besked på fællessamlingerne og via
opslagstavlerne.
Fællessamlinger: 1-2 gange om ugen i fællesom

rådet. Her bliver der bl.a. givet kollektive beske
der. Det er vigtigt at møde op.
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Fællestimer: Nogle gange om året er der fællesti

mer for hele skolen eller for enkelte årgange. Det er
typisk udefra kommende foredragsholdere, musik
grupper, teatergrupper eller debatmøder med
blandet deltagelse. Der er mødepligt.
Garderobeskabe: Neden for kældertrappen er

nogle garderobeskabe. For et pant på 10 kr. i “bok
sen” på skabets inderside kan du blive bruger af et
skab.

studievejlederen rådgivere for klapsen og for
lærerforsamlingsmøderne.
Klasselærere i 2g.: Klasselærerens betydning
tones gradvist ned til fordel for studievejlederens.

Kontoret: Her kan eleverne henvende sig til
sekretærerne Sonja Dyring Bro og Annette Ring
vedrørende forsømmelser, VAT-buskort, SU,
adresseændringer o. lign.

Der er frokostpause 1125-l 155 - ellers er I velkomne.
Glemte ting: Ligger på bordet under trappen til

kælderen eller pedellerne ved besked. Mere værdi
fulde genstande er hos sekretærerne på kontoret.
Kantinen: Kantinen er åben 745-1035, 11 “5-l 255 og

1335-1345.
Her kan du købe burgere, rundstykker og andet
brød, salat, sandwich, drikkevarer, frugt og slik.

Ved bestilling inden kl. 10 kan du desuden fa
dagens varme ret, andre varme/lune retter, smør
rebrød og frokostplatter.
Kantinens leder er Jonna Christensen. Margit
Kousgaard og Connie Porup Rasmussen er kantinemedhælpere

Der er selvafrydning i kantinen og i fællesområder
ne. Brug opstillede rulleborde og affaldssække.
Klasselærere/klasseteams i lg.: Klasselærerne

eller klasseteams på 2-3 lærere er klassens forbin
delsesled til administrationen og sammen med
14

Læsepædagog: Margrete Fredsgaard er skolens

læsepædagog, som vejleder elever med læse- eller
skriveproblemer. Elever kan selv henvende sig til
læsepædagogen eller kan henvises af en faglærer
eller studievejleder. Rådgivningen foregår indivi
duelt i mellemtimer eller efter skoletid.
Også elever med fremmedsproglig baggrund er
velkomne.
Læsepædagogens træffetid fremgår åf opslag ved
D8, der er læsepædagogens kontor.

Mødepligt: Der er almindelig mødepligt til under
visningen, der også omfatter f. eks. fællestimer og
ekskursioner. Med til mødepligten hører pligt til at
aflevere skriftlige opgaver. Se “Fravær”.

Oprydning: Alle rydder op efter sig selv. For at

skolens elever og personale ikke skal generes for
meget af rod, rydder klasserne på skift op efter de
glemsomme. Det sker efter spisefrikvarteret og
efter sidste time. Hver klasse har i løbet af skole
året to oprydningsuger. Som honorar far klasserne
hver 1.000 kr. sat ind på deres konto i Rejsekas
sen.

både fagligt og socialt, uden at nogens handlinger
er til gene for andre.
Pedeller: Pedel Evan Jakobsen og en pedelmed

hjælper tager sig af alt det praktiske vedr. bygnin
ger, inventar og udenomsarealer. De har kontor i
kælderen under B-fløjen.

Opslagstavle: I det store fællesområde er en

opslagstavle med meddelelser fra skolens admini
stration, elevrådet m.m. Det kan være meddelelser
om skema- eller lokaleændringer, studiekredstil
bud, skolekomedie m.m. Her placeres også tele
fonbeskeder til elever.
Det er vigtigt at se på opslagstavlen hver dag.
Ordens- og rygeregier:

1.

Der må ryges i det store fællesområde.
Der må ikke ryges i fløjene og kantinen.

2.

Kaffe, the og cacao må kun indtages i fælle
sområderne.

Der er selvafrydning i kantinen og andre ste
der.
4. Flusk at sætte stole op efter endt skoledag.
Det vil sige, at skolen skal kunne fungere for alle,
3.

Pædagogisk råd: Pædagogisk råd består af sko

lens lærere og rektor. Det er i en række sager
rådgivende for rektor.
Formand for pædagogisk råd er i dette skoleår
Jakob Schow-Madsen.
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Rejsekassen: Rejsekassen er en af elevernes
muligheder for at tjene ind til studierejser.

Rejsekassen består af:
1. En fælleskasse, der bl. a. far penge for den
kollektive oprydning. Ved skoleårets afslutning
fordeles pengene til de enkelte klassers konti.

Selvafrydning: I henhold til ordensreglerne er der

selvafrydning overalt: i kantinen, i fællesområder
og i klasseværelser. Der er derfor flere steder på
skolen opstillet rulleborde og affaldssække.
Skemaændringer: Dagens lokale- og skemaæn

2. Klassekonti, der ud over den enkelte klasses
tildeling fra fælleskassen rummer klassens
optjening ved at passe garderobe, sælge sand
wich til fester m.m.

dringer fremgår af opslagstavlen i fællesområdet normalt senest kl. 10. En ændret udgave er mærket
“Ny”.

Rejsestøtte: Foreningen “Amtsgymnasiets Ven

Du skal selv holde øje med skemaændringer.

ner” har mulighed for at støtte enkelte elevers
deltagelse i studierejser med tilskud, lån eller en
kombination. Støtten tildeles efter SU-kriterier.

Skolefest: Skolefest med teaterstykke finder sted

Samtidig er der et foreløbigt opslag om den følgen
de skoledags ændringer.

Ansøgningsskemaet fas på kontoret.

hvert år midt i november. Alle spiser sammen i
Hallen.

1. time:

80l,-845

Teaterstykket er i år det af de medvirkende skrev
ne “Kampen om Kærgården”.

2. time:

85ø_935

3. time:

95°_1035

4. time:

5. time:

1040-1125
1155-i24o

6. time:

125°-1335

7. time:

1340-l425

8. time:

]430-15>5

Ringetider:

Derefter er der dans til flere orkestre, pianobar
m.m. rundt om i huset.
Stoleopsætning: Sidste hold brugere af et klasse
værelse sætter stolene op.
Studiekort: Studiekortet med dit billede på, er dit
bevis på, at du er elev på skolen og dermed f.eks.
har adgang til Dionysos’ fester.

Rygning: Der må ryges i det store fællesområde.

Se i øvrigt ordens- og rygeregier.
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Studierejser: Efter de nuværende rejseregler på
HAG ligger studierejsen skiftevis i foråret i 2g og

i efteråret i 3g. Den går til et fagligt relevant mål i
udlandet. Hvilke mål afhænger i første omgang af
de deltagende læreres fag i klassen. På denne
baggrund opstilles nogle valgmuligheder, som
klassen kan vælge imellem.
Studievejledere: Skolen har tre studievejledere,
Kirsten Krehan, Anne Louise Mork og Jens Kri
stensen. Hver klasse har tilknyttet én vejleder.

Studievejlederne har kontor i B-fløjen og hver en
træffetid på 2 timer om ugen (se på opslagstavler
ne). Du kan på kontoret bestille tid til en individuel
samtale med din studievejleder. Du er også vel
kommen til at tale med en studievejleder straks,
hvis du har behov for det.

Hvis elever bliver tilkaldt af studievejlederen,
drejer det sig ofte om forsømmelser, problemer
med karakterer eller sociale problemer.
1 1 .g taler studievejlederen med alle elever om,
hvordan det er/har været at starte i gymnasiet.
Samtalen i 2.g er en social og faglig status midtvejs
i uddannelsen. I slutningen af 3.g drejer det sig om
det fremtidige studie- og erhvervsvalg.

HAG fa et 4-årigt gymnasieforløb. Antal fag og
samlet timetal er som for det almindelige gymna
sium. Ansøgningsfristen er den 15. februar.
Telefon: Der er en elevmønttelefon foran kontoret.

Opringning i tilknytning til undervisningen kan
finde sted fra kontoret. Undgå at møde op i grup
per. Normalt må du ikke ringe til “oplysningen”.

Telefonbeskeder til elever findes på den store
opslagstavle.
Telefonkæde: Klassen bør lave en telefonkæde til

hinanden og til de lærere, den har om morgenen.
Udmeldelse: Udmeldelse skal ske skriftligt på
blanketter, der udleveres på kontoret. Går du i
udmeldingstanker, bør du tale med din studievejle
der og evt. nogle af dine lærere om det.
Ugeskema: På opslagstavlen i fællesområdet er et
skema over, hvad der sker på HAG i ugens løb.

Klassens studievejleder orienterer om studieteknik,
arbejdsplanlægning, SU, generelle spørgsmål vedr.
valgfag, studie- og erhvervsvalg m.v. Ved starten
af skoleåret far du en plan for studievejledningen.

VAT-buskort: Kontoret udleverer ansøgningsske

Endelig henvises til hylder og opslagstavler ved
studievejledningskontoret.

medbringes eller nydes på skolens område i under
visningstiden. Ved festerne må du ikke selv med
bringe drikkevarer; men du kan købe øl, vin, vand,
kaffe og te.

TEAM Danmark: Hvis du er godkendt til at

maer, der i udfyldt stand afleveres samme sted.
01, vin, spiritus eller andre rusmidler: Må ikke

modtage støtte fra TEAM Danmark, kan du på
17

PERSONALET VED HAG 1997/98
DEM MØDER DU I KLASSERNE
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Henriette Hartoft Andersen (An)
Dansk, historie

Niels Andersen (NA)
Fysik, kemi, naturfag

Ole Bruun (OB)
Musik, tysk

Jens Bønløkke (JB)
Historie, religion, oid, bibliotekar

Mikael Christensen (MC)
Matematik, fysik, naturfag, datalogi

Tomas Bjerregaard Christensen (TC)
Musik

Ole Christiansen (OC)
Dansk, matematik

Klaus Lykke Dagø (KD)
Fysik, matematik

Hans-Henrik Deichmann (HD)
Musik, fransk

John Ehlers (JE)
Tysk, dansk

Annette Falsig (AF)
Engelsk, dansk
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Erik Foldby (EF)
Historie, geografi

Margrete Fredsgaard (MF)
Tysk, dansk, læsepædagog

Dorte Gade (DG)
Fransk, dansk

Hanne Hansen (Ha)
Engelsk, spansk

Helle Helleshøj (HH)
Fransk, dansk

Bjarne Henning (He)
Samfundsfag, idræt

Inger Holgaard (IH)
Matematik, datalogi

Henrik Jakobsen (HJ)
Idræt, geografi

Jørgen Jensen (JJ)
Matematik, religion

Kirsten Krehan (KK)
Tysk, samfundsfag, studievejleder

Jens Kristensen (JK)
Kemi, dansk, studievejleder

Lene Kristensen (LK)
Historie, geografi, adm. insp.
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Steen Laursen (La)
Engelsli, tysk, datavejleder

Thorkild Laustsen (TL)
Idræt, biologi

Peter Leineweber (PL)
Biologi, matematik, adm. insp

Vibeke Mathiassen (VM)
Engelsk, idræt

Lars Moeslund (LM)
Biologi, kemi

Gitta Birkcfeldt Møller (GM)
Tysk, dansk

Anne Louise Mork (AM)
Biologi, idræt, studievejleder

Birthe Bang Nielsen (BB)
Latin, oldtidskundskab, italiensk

Bettina Lund Nørholt (BL)
Biologi, kemi

Birthe Nonnark (BN)
Engelsk, religion

Peter Normark (PN)
Engelsk, idræt

Thomas Ohrt (TO)
Billedkunst, historie, design
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Elsebeth Oxholm (EO)
Dansk, idræt

Elsebeth Petersen (EP)
Fysik, matematik, naturfag

Martin Salmonsen (MS)
Dansk, historie, adm. inspektor

Michala Schaffaiitzky (Sc)
Spansk, fransk

Anette Schmidt (AS)
Samfundsfag, historie, erhverysøk

Flemming Schmidt (FS)
Samfundsfag, historie, rektor

Jesper Schou-Jørgensen (SJ)
Fysik, mat, naturfag, datavejleder

Jakob Schow-Madsen (JS)
Religion, dansk, filosofi, PR-fonnand

Geert Skinner-Larsen (SL)
Matematik, datalogi

Gunvor Skjernaa (GS)
Fysik, mat, nat, ledende inspektor

Jan Sørensen (Sø)
Engelsk, historie
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DEM MØDER DU PÅ KONTORET OG BIBLIOTEKET
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DEM MØDER DU I KANTINEN

DEM MØDER DU OVERALT

Stillingen var ikke besat ved
redaktionens afslutning

Evan Jakobsen
Pedel pr. 1.8.97

Pedelniedhjælper pr. 1.8.97
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PERSONALIA
JENS ANKER JENSEN
grænsen går mellem pedellens naturlige ansvars
område og andres lige så naturlige ansvarsområ
der. Det har været med til at gøre Jens til en god
samarbejdspartner for både mig og mange andre på
skolen - og til en god leder på sit eget felt.

I stort og småt har vi i årenes løb nydt godt af
Jens’ uimponerede hjælpsomhed. Jens imponerer
heller ikke sig selv. Han lider ikke af den alvorlige

sygdom “pedellitis”, der ellers rammer mangen op
rindelig god pedel. Han er skolens mand med en
god del (forståelig) faglig stolthed og med over
skud til en ofte favnende hjælpsomhed. Få gør sig
lystige over Jens (og de vil aldrig kunne ramme
ham); men mange har i årenes løb været lystige
med Jens i deres skoledagligdag.
Til 31.7. skolens populære pedel - fra 1.8. hy
peraktiv efterlønner med grønne fingre, der hidtil
har taget sig af ca. 55.000 m2 (på HAG) og fremo
ver må “nøjes” med 11.000 (hjemme).

Siden 1987 har Jens været ansat på Horsens
Amtsgymnasium. Først som pedelmedhjælper og
siden 1992 som pedel. Jens har altid været den
imødekommende hjælpsomhed, for hvem de fleste
problemer lod sig løse med godt humør. Ikke at
han mangler sine meningers mod eller evnen til at
sætte hælene i. Slet ikke; Jens er heldigvis sin egen.
Men Jens har altid haft et klart blik for, hvor
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Når Jens nu bliver efterlønner, vil vi savne hans
imposante skikkelse i skolens landskab, hans
humør, grønne fingre og hjælpsomhed Han bliver
svær at efterfølge. Men for nogle år siden udpege
de han klarsynet i et større ansøgerfelt en ny
pedelmedhjælper, der nu i nogle år har vist samme
takter, og som pr. 1. august bliver hans eft erfølger.

Du har dermed igen sørget for os, Jens. Må du få
lykke på din egen færd ind i din fremtid som aktiv
og altid hjælpsom efterlønner.
Flemming Schmidt

KAJ PETERSEN
selvom jeg nok engang imellem har hørt om savnet
af København.

Kaj Petersen forlader Horsens Amtsgymnasium til
fordel for et lærerjob på Silkeborg Seminarium.
Kaj er en begavet, rastløs ener, der går sine egne
veje. Hans veje er tillige mangfoldige og tit har de
ikke været trampet ned af folk før ham. Han viser
altid stort personligt mod.
Rent uddannelsesmæssigt er Kaj cand.scient, i
geografi, idræt og erhvervsøkonomi, lektor, studie
vejleder, ejendomsmægler og HD i international
handel - en lang liste, der bl.a. også førte ham langt
væk fra barndomshjemmet i Greve. Dynamisk og
udadvendt som han også er.

Arbejdet førte ham til Horsens - et stort og vovet
skridt fra det hjemlige sydkøbenhavnske, men Kaj
og familien (2 voksne børn og 2 mindre med
samme kone!) sprang ud i det med åben pande,

På Horsens Amtsgymnasium har Kaj beklædt
mange vigtige tillidsposter på sin egen måde - til
stor glæde for os andre og til gavn for skolen. Jeg
har tillige som idrætslærer haft den glæde at have
haft mange timer sammen med Kaj. Han har altid
forstået eleverne og set det positive og sjove i dem
- jeg har aldrig hørt Kaj skælde ud, men alligevel
har han faet tingene til at fungere. Kaj er nemlig
også konfliktsky, men på en forstående, involveret
og konstruktiv måde. Denne egenskab gjorde ham
i øvrigt til en rigtig god studievej lederkollega - og
god studierejsefælle for mange kolleger.

Det kan ikke undre, at Kaj ikke kunne falde til ro
det første ansættelsessted. Han må videre ad sine
egne veje. Han har ved sit behagelige ydre og indre
skaffet sig så mange kvalifikationer, at der endnu
er mange veje at betræde. Kaj har på sin egen
måde beriget skolen ved netop at være sin egen.

Jeg vil gerne på egne og kollegers vegne sige dig
tak for din tid på Horsens Amtsgymnasium og
samtidig ønske, at din nye arbejdsplads må få lige
så stor glæde af dine pædagogiske og menneskeli
ge egenskaber, som vi har haft.
Anne Louise Mork
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FERIEPLAN 1997/98
(Alle datoer er inkl.)
Sommerferieslut

-4.8.97

Efterårsferie

11.10. - 19.10.97.

Juleferie

20.12.97-4.1.98.

Vinterferie

7.2. - 15.2.98

Påskeferie

4.4. -14.4.98

Store Bededag
Kristi Himmelfartsdag
Pinseferie
Sommerferie
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8.5.98

21.5.98
30.5. - 1.6.98
20.6.98

HAG'S BESTYRELSE
Pr. 1.8.1997 består skolens bestyrelse af:

FOR FORÆLDREKREDSEN

FOR ELEVERNE

Elsemarie Hougaard (fmd.), Rundingen 29,
8700 Horsens. 75 647833
Jens Kjeldgaard (næstfmd.), Bakkedraget 3,
8783 Hornsyld. 75 687686
Brita Aagaard, Rubinvej 9a, 8700 Horsens,
75 644708

Richard Khan, 3z
Mette Abildgård Kristensen, 3z

FOR TEKNISK-ADMINISTRATIVT
SONALE

PER

Sonja Dyring Bro, HAG
Suppleant

FOR LÆRERNE
Jakob Schow-Madsen, HAG
Kirsten Krehan, HAG
Suppleant

Vibeke Raben, HAG

Jonna Christensen, HAG

TILFORORDNET
Flemming Schmidt, HAG
Gunvor Skjernaa, HAG (referent)

FOR KOMMUNEFORENINGEN I VEJLE
AMT
Lars Søberg, Grumstrupvej 72, Grumstrup,
8732 Hovedgård. 75 661332

FOR VEJLE AMTSRAD
Henrik Knudsgaard, Hegnet 34, Postboks 305,
6000 Kolding. 75 532674

EKSTERNE MEDLEMMER
Børge Hansen, Askevej 4, 8700 Horsens
75 612017
Peter Segall, Højvangskolen, Højvangs Allé,
8700 Horsens, 75 644433
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SKOLENS UDVALG
Pr. 1. 8. 97. Til hvert af de faste udvalg er der knyttet en inspektor.

PÆDAGOGISK UDVALG
Elever

Lærere

Helle Juel Bjerremand, 3c
Christiane Friis Hansen, 3z
Elsebeth Oxholm (EO - fmd)
Jesper Schou-Jørgensen (SJ)
Birthe Nørmark (BN)
Lars Moeslund (LM)
Gunvor Skjernaa (ledende insp.)

AKTIVITETSUDVALGET
Elever

Lærere

TAP

Stine Hedegaard, 2b
?
Jens Kristensen (JK - fmd.)
Jan Sørensen (Sø)
Sally Thorhauge (ST)
Lene Kristensen (adm. insp.)
Annette Ring
(suppl. Margit Kousgaard)

MILJØUDVALGET
Elever

Lærere

TAP
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?

?
Thomas Ohrt (TO - fmd.)
Bettina Lund Nørholt (BL)
Martin Salmonsen (adm. insp.)
Evan Jakobsen
Sonja Dyring Bro

KOORDINERINGS- OG FORDELINGS
UDVALGET
Lærere

TAP

Thomas Ohrt
Jens Kristensen
Jakob Schow-Madsen (PR-l'md.)
Gunvor Skjernaa (ledende insp.)
Flemming Schmidt (rektor)
Sonja Dyring Bro
(suppl. Annette Ring)

GRUNDPLAN OVER HAG

