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Velkomst

Velkommen til et aktivt skoleår med interes
sante faglige og personlige udfordringer og 
spændende oplevelser på KAG - skolen med 
de mange muligheder.

Skolens nye elever fordeler sig på fem 1 .g- 
klasser, tre 1 .hf-klasser og en pre-IB klasse 
som er det første trin på vej til den interna
tionale studentereksamen, som Vejle Amt 
har oprettet på KAG med start 1. august 
2003. Fortsættereleverne fordeler sig på fem 
2.g-klasser, fire 3.g-klasser og 2 2.hf-klasser. 
Skolen har således haft en god udvikling med 
hensyn til elevtilgang.

Skolens udviklingsprojekt for 2003/2004 har 
fokus på kompetenceudvikling for alle elever 
ud fra tidligere års erfaringer med udvalgte 
klasser. Det systematiske arbejde med elever
nes studiekompetence er centralt for at sikre 
udviklingen fra elev til studerende, som er et af 
formålene for vores uddannelser.
Forsøgsarbejdet med den virtuelle under
visning fortsætter, igen godt understøttet af 
Undervisningsministeriet.
Der er artikler i årsskriftet her om det 
videre arbejde med kompetenceudvikling 
og det virtuelle gymnasium, som endvidere 
giver et indtryk af nogle af skolens forskel
lige aktiviteter, som samlet er med til at 
skabe det gode og kreative miljø, som er 
en væsentlig basis for arbejdet i fagene.

Skoleåret 2003/2004 vil være præget af debat 
om de reformer på gymnasie - og hf-området, 

som skal træde i kraft 1. august 2005. Der 
vil i løbet af året blive mange diskussioner 
om struktur, fagrække og indhold. Det bliver 
spændende at se, hvordan mulighederne 
bliver for den lokale skoleprofil. Jeg håber, at 
elever, medarbejdere og skolebestyrelse vil få 
mulighed for at bidrage med ideer og ønsker 
gennem de demokratiske organer.

Skolen har gennem flere år forberedt sig på 
reformerne gennem forsøg og udviklingsar
bejde, så vi står nu godt rustet til at tage imod 
de nye udfordringer.
Der har været arbejdet systematisk med nye 
undervisningsformer, med nye former for tilret
telæggelse og evaluering, med tværfaglige 
projekter og med virtuel undervisning.

Den faglige undervisning er naturligvis det 
helt centrale for skolens virksomhed, men livet 
på skolen er mere end det. Der er også en 
række sociale og kulturelle aktiviteter i form 
af morgensamlinger, fællesarrangementer, 
studiekredse, kulturcafeer, idrætsdage, frivillig 
undervisning i kreative fag, fester m.v„ som 
alle inviteres til atvære aktive deltagere i.

Velkommen til et nyt skoleår til nye og gamle 
elever.

Annie Ka/ierup 
rektor
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Kalender 2002-2003

August

5. 1. skoledag

13.-16. Sprogtemadage for alle 1 .klasser
Naturvidenskabelige temadage for 1. mat. og 1. HF

19.-23. Introturefor 1. klasserne

22.-23. 2.g, 3.g og 2.h idræt på ekskursion til Silkeborgsøerne med JU og SR

23. Reception for AN, BH, JH, ON og YN i anledning af deres 25-års-jubilæum

30. Introfest

31. 2q årgang 1977 markerer deres 25 års jubilæum på skolen
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Sæbekasseløb på idrætsdagen

September

3. Forældremøde for alle 1. klasser

4. Elevrådskursus

20 . Idrætsdag for hele skolen og efterfølgende Svadafest

24 .-25. Skolen har besøg af 1 lærer og 2 elever fra gymnasiet »Edhem Mulabdic«
i Maglaj, Bosnien
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Oktober

Cathrine Sadolin i aktion

1 .-4. Dansk Naturvidenskabsfestival for elever med naturvidenskabelige fag

2. Sangpædagog Cathrine Sadolin øver med de medvirkende i forestillingen
»Laser og Pjalter«

10.-11. Film- og TV holdene på ekskursion til København med Michael Busch

21. Brobygning for folkeskoleelever begynder

21.-25. 13 elever er i universitetspraktik pä Syddansk Universitet i dansk og engelsk

29.-30. Besøg af elever fra Kolding Realskole

31. Uddannelseskaravanen for l.h, 2.h, 2.g og 3.g



Laser og pjalter

November

1. Anja Hersø Kristensen begynder 
som ny skolesekretær

4.-6. 3g kemi på ekskursion til København
med Helge B. Andersen

6. Operation Dagsværk
8. Besøg af IBO's regionale repræsen

tation i Stockholm
11. 1 .y og 1 .z på ekskursion til Shell-raf-

finaderiet i Fredericia med Lars Vejen 
Jensen og Kristian Rønning Pedersen

13. Kursus for folkeskolens klasselærere 
ved studievejlederne.
Besøg af elever fra Ågård Ungdoms
skole

14.-15. Michael Busch til filmfestival i Østrig 
sammen med to elever

14. 8 elever deltager i badmintonstævne
i Horsens

15. Brobygningsforløb for folkeskoleele
ver slutter.
Forestillingen "Laser og pjalter” 
opføres for byens folkeskoler

16. Dorotheafest med forestilling, fælles
spisning og fest

17. -23. Michael Seeberg, Laila Sørensen og 
Bo Skibelund til sprogkonference i 
Helsingfors

19. Pædagogikumprøve for Kenneth 
Stisen

19. -20. Besøg af elever fra Lyshøjskolen
21. Besøg af elever fra Dyrehaveskolen
25. Skolesekretær Ulla Christensen har 

sidste arbejdsdag
Besøg af elever fra Bramdrlip Skole

25. -29. Mette Røy Kristensen, 3y, i praktik i 
Folketinget

25. -27. 3.g. samfundsfag på ekskursion til 
København med Birgitte Nielsen 
og Elsebeth Korsgaard

29. Afskedsreception for skolesekretær
Ulla Christensen

29. Julerevy og Svadafest
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December

TP-dyst i fredagscafeen

4. Besøg af elever fra Alminde- Viuf Fællesskole

5. Besøg af elever fra Aalykkeskolen

6. Fredagscafé

13. -20. 3.g skriver større skriftlig opgave

17. Besøg af undervisningsministeriets følgegruppe vedr. det virtuelle
gymnasium

20. Juleafslutning
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Undervisningsminister Ulla Tørnæs

Januar

9. Radio Scala besøger skolen med 
Trafik-panik

20.-24. Peter Lundøer Madsen er prakti
kant i matematik og fysik

10. Reception for Lise Gade i 
anledning af 25-års jubilæum

24. Fredagscafé

27.-31. Lone Henneberg er praktikant i
13. Undervisningsminister Ulla Tørnæs engelsk og religion

besøger skolen Rebecca Bennick er praktikant i 
fransk og religion

13.-17. Christina Brorson praktikant i 
dansk og tysk 28. Orienteringsmøde om gymnasiet, 

HFog IB
15. Besøg af elever fra Lunderskov 

Efterskole 31. HFerne får udleveret 2.årsopgave

17. Designeleverne på ekskursion til 
Århus med Vibeke Høgsbro

20.-24. Brobygning for tosprogede elever
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Februar

Mona Sheikh

1. Orienteringsmøde om IB 20. Karin Riis Jørgensen (MEP) besø
ger samfundsfagsholdene.

3.-7. Trine Hemmingsen praktikant i Peter Brems Bigband featuring
fransk pianisten Carsten Dahl spillerfor 

skolens musikhold
5. Besøg af elever fra Kongsbjerg- 

skolen 21. Svadafest

7. 2. HF’erne afleverer 2.årsopgave 27. Kolding Rotaryklub afholder 
erhvervsvejledning for afgangsele

17.-21. Henrik Seeberg og Stine Trolle 
i universitetspraktik på Århus

verne

Universitet 27. Fællesarrangement med Mona 
Sheikh

20.-21. l.b og Hanne Ditmer på eks
kursion til København sammen 28. Kantineleder Klaus Thastum har
med lærere og elever fra Kolding 
Realskole

sidste arbejdsdag
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Ideudveksling på Labcom

Marts

3.-7. 2.g på ekskursion til Berlin med HD, LG, BN, CB, MB
2.HF på ekskursion til København med TM, HE, JG og BH

11. Fællesarrangement "Parat til start" for afgangseleverne

13. Besøg af Teuvo Laurinolli fra I BO, Stockholm

14. TI af skolens elever deltager i PISA-test

17. Skolebestyrelsesmøde på Labcom

27. Berlin-aften for eleverne i 2b og 2y og deres forældre

28. Fredagcafé

31. Tine Forsman begynder som vikar i kantinen
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April

2.g musik optræder i kulturcaféen

1. Pædagogisk eftermiddag om almendannelse.
Oplæg fra Harry Haue og Niels Härtling

9. 280 elever på fælles biograftur for at se Michael More: ”Bowling for Columbine"

10. Fællesarrangement med bassisten Chris Minh Doky
Kulturcafé og forårskoncert

30. Bente Hansen, Kolding Kommunes integrationskontor besøger
Samfundsfagsholdene på HF
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Sidste skoledag for 2.hf

Maj

2. Elevfilmfestival, Svadafest

6. Sidste skoledag for 2. HF

7. Sidste skoledag for 3.g
Skriftlig eksamen begynder

21. Mundtlig eksamen begynder

23. Afskedsreception for
Thorbjørn Knopper, der går 
på pension
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Juni

Translokation 2002

19. Translokation
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Volley

Fællesarrangementer
Idrætsdag

Idrætsdagen for skolens elever og lærere er 
en tilbagevendende begivenhed, som alle ser 
frem til at være med til. På denne dag er der 
mulighed for at deltage i forskellige idrætsak
tiviteter om formiddagen. Man kan melde sig 
til to aktiviteter. Til den enkelte aktivitet bliver 
man sat sammen med elever og lærere, som 
man muligvis ikke kender på forhånd. Idræts
dagen giver derfor en chance for at komme 
til at kende andre, end dem man går i klasse 
med eller bliver undervist af.
I år kunne man vælge mellem mange forskel
lige aktiviteter, fra stunt, bueskydning og dans, 
til volleyball og orienteringsløb.
Til hver aktivitet er der knyttet en instruktør, 
som kan være fra skolen eller komme udefra.

Idrætsdagens højdepunkt var eftermiddagens 
sæbekasseløb, hvor eleverne klassevis samt 
lærerne mødte op med hver deres fantasifulde 
køretøj. Klasserne møder udklædte i tøj, der 
matchede køretøjet. Løbet var et matchrace, 
som endte med en finale mellem to køretøjer.

Elsebeth Korsgaard
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Undervisnings
ministeren på besøg

Ulla Tørnæs i debat med lærere

Ulla Tørnæs holdt et oplæg for skolens elever 
om fremtidens kvalifikationskrav.
Desuden introducerede hun de nye reformer 
inden for ungdomsuddannelserne, hvor hun 
lagde størst vægt på de ændringer, der vil ske 
på det almene gymnasium og på HF.
Efter ministerens indlæg blev der åbnet for 
debat med eleverne, og spørgelysten var stor. 
Spørgsmålene drejede sig i særlig grad om 
almendannelse, fagvalg og SU.

Skolens lærere fik senere ved et særligt 
arrangement mulighed for at stille spørgs
mål til ministeren om den nye gymnasie- og 
HF- reform. Her drejede debatten sig i særlig 
grad om naturvidenskabs placering i det kom
mende gymnasium.

Elsebeth Korsgaara
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HF’ere 2002

Skolebestyrelsens
årsberetning

Bestyrelsen ved Kolding Amtsgymnasium og 
HF-kursus blev nyvalgt i efteråret 2002. Den 
konstituerede sig på det første møde 30. ok
tober 2002. Traditionen tro blev en forældrere
præsentant valgt til formand, og en elevrepræ
sentant valgt til næstformand. I år blev det hhv. 
Niels Trolle og Laila Sørensen.
Bestyrelsens arbejde fortsætter hvor den 
tidligere bestyrelse slap, og vi har igen i år fo
kuseret meget på skolekulturen, samt arbejdet 
med skolens profil.
Det har igen været en fornøjelse at se, hvor
ledes medarbejdere og elever har arbejdet 
aktivt med at bevidstgøre alle om, at KAG er et 
gymnasium med en virkelig god primærydelse, 
undervisningen, og med et godt sammenhold, 
og en god ånd og tone elever imellem og læ
rer og elever imellem. Det er den kvalitet KAG 
står for, og som vi i bestyrelsen står inde for. 
Eleverne har haft øje for de udenomsaktivi

teter, der også hører et moderne gymnasium 
til, og de har selv taget del i at arrangerer fre
dagscafé, Svadafester, introløb for nye, første 
skoledagsaktiviteter for nye elever osv.

Bestyrelsen har inviteret elever og medar
bejdere til to møder på Lab-Com i Kolding. 
Møderne har haft til formål at få ønsker om 
nye tiltag frem fra såvel elever som ansatte, 
som inspiration for den fortsatte udvikling 
af KAG. Møderne er blevet afholdt i foråret 
2002 og foråret 2003. Dette års møde havde 
overskriften tradition og fornyelse. Igen blev 
mange nye ideer født, og mange af dem vil 
indgå i den fortsatte udvikling af KAG. Rigtigt 
mange elever deltog i mødet i 2003 og bidrog 
dermed til det gode resultat.

Bestyrelsen har behandlet budget for 2003 
herunder elevbetaling. Det giver naturligvis

17



anledning til bekymring, når vi i Danmark skal 
opkræve elevbetaling for at gå i gymnasiet. 
Den bliver for 2003 på kr. 250, så det er 
bestyrelsens indtryk, at dette ikke afholder 
nogle fra at søge gymnasiet. Samtidig er 
der udpeget andre områder der rammes af 
besparelser herunder rengøring, vedligehol
delse, lærerkræfter i idræt, samt administrative 
omprioriteringer.

Udviklingen på gymnasieområdet går mod, at 
der skal oprettes flere gymnasieklasser på alle 
amtets gymnasier. Faktisk forventes det at der 
i 2010 er brug for et helt nyt gymnasium. Vejle 
Amt har i stedet valgt at udbygge de eksiste
rende gymnasier, således også KAG. Det er 
nærliggende, at foretage indgreb i de store 
fællesområder og bruge disse til undervis
ning, men det er også vigtigt, at eleverne har 
opholdssteder og arbejdspladser til rådighed i 

skoletiden. Dette er jo også en del af et gym
nasiums kultur, så det må vi søge at værne om 
også i de nye udbygningsplaner.

De forældrevalgte i bestyrelsen er valgt for 
en toårig periode så derfor er der ikke noget 
valg i efteråret 2003, men til de elevrepræsen
tanter der nu forlader bestyrelsen af naturlige 
grunde, vil jeg ønske held og lykke fremover, 
og samtidig vil jeg takke hele bestyrelsen for 
godt og positivt samarbejde i det forløbne 
skoleår.

Kolding, den 5. maj 2003. 
På bestyrelsens vegne Niels Trolig
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2.p på idrætsdagen

Skoleudvikling
Studiekompetencer

- et udviklingsprojekt

Ved studiekompetencer forstås færdighe
der, som er hensigtsmæssige eller ligefrem 
nødvendige for at gennemføre et uddan
nelsesforløb på en tilfredsstillende måde. 
Som eksempler kan nævnes hensigtsmæssig 
tilrettelæggelse af hjemmearbejde, notatteknik 
i forskellige sammenhænge, metodisk analyse 
af et problem eller en tekst, men også færdig
hed i at tilrettelægge en beslutningsproces.

Over årene og ikke mindst efter udviklin
gen af søgesystemer på Internettet er det 
blevet almindeligt at lade eleverne fremskaffe 
materiale på egen hånd og bearbejde det i 
undervisningen. Det kræver selvsagt, at der 
bevidst arbejdes med, hvordan man vurderer 
information.
Forskellige fagområder har hver sit sprog og 
anvender modeller, der må holdes ude fra 
hinanden.

Endelig er man nødt til at lære at arbejde 
under stress og at overvinde forhindringer. 
I den gymnasiale undervisning indgår forhold 
som de nævnte eksempler i undervisningen. 
Alligevel har mange elever svært ved at se fæl
lestrækkene bag ved den faglige undervisning 
eller opdager den først sent i deres uddan
nelsesforløb.
Vi har derfor på KAG diskuteret, om en samlet, 
målrettet opmærksomhed på studiekom
petencer vil gøre det lettere for eleverne at 
få udbytte af undervisningen. På baggrund 
af forsøg på KAG og erfaringer fra andre 
udannelsesinstitutioner sætter vi derfor et 
udviklingsarbejde i gang fra august 2003.

Projektets hovedtanke er:

• at skabe en samlet bevidsthed hos ele
verne om de forhold og teknikker, vi anser
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Studenter 2002

for væsentlige for deres udbytte af under
visningstiden og deres videre uddannelse.

• At lette det indbyrdes samarbejde mel
lem elever og lærere og mellem lærerne 
indbyrdes gennem en systematisk og enkel 
information.

• At skabe bedre muligheder for at bygge 
videre på indøvede færdigheder i under
visningen.

Som et hjælperedskab har vi udarbejdet 
nedenstående skema, hvor eksempler på stu
diekompetencer er opstillet i nogle kolonner.

Skemaet tænkes anvendt på to måder: 
internt til brug mellem klassens lærere, 
således at den enkelte lærer kan notere, 
hvilke kompetencer vedkommende har 
arbejdet med på et givet hold eller vil 
arbejde med.

- Skemaet udleveres til eleverne og hænges 
op i klassen, således at alle elever umid
delbart kan se, hvad der er foregået, og 
hvad der skal ske og dermed deltage 
aktivt i beslutninger.

Da et systematisk arbejde med studiekom
petencer forventes at blive en del af den nye 
gymnasiereform, er KAG’s udviklingsprojekt 
også en forøvelse til reformen.

Jørgen Olsen 
formand for pædagogisk udvalg
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Kompetenceoversigt
Fællesfaglige kompetencer

Forberdelse Materiale Analyse Formidling Anvendelse af IT

Bl.a.:
Hvordan
Hvilket niveau
Notatteknik 
Gode spørgsmål

Bl.a.:
Finde 
Bearbejde 
Kritisk vurdere

Bl.a.: 
Problemformu
lering
Problemløsning 
Kritisk analyse 
Abstraktion 
Konkretisering 
Planlægge, udføre 
og beskrive eks
perimenter 
Opstille, afprøve, 
validere modeller

Bl.a.:
Mundtligt oplæg 
Gruppeoplæg 
Debat 
Rapporter 
Logbog

Bl.a.: 
Programmer 
Informations
søgning
Kritisk sortering 
Elektronisk 
logbog
Præsentations- 
former

Sociale Kompetencer Personlige kompetencer

Samarbejde Klasserum Ukuelighed

Bl.a.: 
Pararbejde 
Roller i gruppe
arbejde
Fælles produkt 
Projektarbejde

Bl.a.:
Deltage aktivt
Lytte
Klassediskussion
Deltage i demokratiske processer
Fremmøde
Skr. afleveringer

Bl.a.:
"Gi’ den en skalle”
Komme over forhindringer
Kreativitet
Selvevaluering
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Det virtuelle
Gymnasium

2.y laver ballonløft

Skolen har i indeværende skoleår modtaget 
360.000 kr. i støtte fra Undervisningsministe
riet og 50.000 kr. fra Vejle Amt til et forsøgs
arbejde omkring virtuel undervisning ved 
hjælp af IT-teknologi. Sammen med Rosborg 
Gymnasium i Vejle og Tørring Gymnasium samt 
Amtscenter for Undervisning haren gruppe 
af skolens lærere opbygget et tværinstitutio
nelt undervisnings og læringsnetværk - Det 
virtuelle Gymnasium, Vejle Amt.
Visionen er at udvikle og afprøve initiativer 
omkring netbaseret virtuel undervisning. Der 
deltager 16 lærere fra de 3 gymnasier samt 2 
IT-teknikere fra Amtscentret i forsøget.
Forsøgsarbejdet på Det virtuelle Gymnasium 
- Vejle Amt indeholder en række virtuelle tiltag 
som er blevet afprøvet i løbet af skoleåret.
Der er blevet arbejdet med at:
• etablere et tværinstitutionelt undervisnings 

og læringsnetværk

• arbejde med en ny fælles kommunikations
platform - systemet Fronter

• udarbejde fælles digitale undervisnings
materialer

• beskrive og publicere på WWW fælles 
netbaserede undervisningsforløb

• afprøve skoleinterne og externe fjernun- 
dervisningsmetoder

Der etableres i kraft af det fælles intranet 
en vidensdeling mellem lærere fra de tre 
gymnasier. Lærerne udveksler opgaver, 
arbejdsspørgsmål, gloselister, tekster m.v. og 
i fællesskab opbygger de undervisningsforløb 
i fagene og på tværs af fagene. Det har været 
sværere at undervise eleverne på tværs af 
skoler, da det kræver megen planlægning og 
mange aftaler.

Det fælles Intranet - Fronter - er en særdeles
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vigtig del af projektet. Det er her den daglige 
kontakt etableres og det er også her eleverne 
møderne hinanden og lærerne. I Fronter 
arbejdes der med:
Kalenderfunktionen som lektiebog, Fælles 
mapper og arkiver til aflevering af rapporter 
Logbogs- og portfolio faciliteter, Multiple 
choice, Konference rum, Elektroniske Ret
tefunktioner.
Der er gjort gode erfaringer, både i samarbej
det mellem fagkolleger på tværs af skoler og i 
tværfaglige projekter. Det er ”Sjovt, nyttigt og 
inspirerende. Den elektroniske form er tilmed 
arbejdsbesparende i forhold til traditionelle 
måder at udveksle materiale på.”

Der er blevet udvekslet:
• Gloser og grammatiske øvelser i engelsk 

og spansk, tekster og digitale billeder i 
engelsk,

• Arbejdsspørgsmål, tekster og 
links i alle fag.
Fælles lærerinstrukser og indledninger i 
naturfagene og fysik

• Oversigter og periodebeskrivelser i historie 
og filosofi

• Øvelser og tests i 'programmerne Hot 
Potatoes og Quia.

Det at oplysningerne og arbejdet foreligger 
digitalt gør at man kan editere videre samt 
tilpasse det til forskellige elevgrupper. Det ville 
være en stor fordel hvis almindelige bibliote
ker fik digitaliseret deres materiale. I digitale 
biblioteker er materialerne altid til stede, de er 
ikke lånt ud og de er søgbare, hvis de befinder 
sig i en database.
På adressen http://acu-vejle.dk7100 kan man 
under fagene se nogle af de undervisningsfor
løb, der er blevet opbygget i fællesskab.
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Det drejer sig om forløb i:
Spansk "La hija del puma”
Engelsk: ”Cultural Encounters" 
Introduktion til historie
Verdensbilleder
Forløb i latin og oldtidskundskab 
Globalisering
Krigen i Irak m.v..

Fjernundervisning
En vigtig del af forsøget er at afprøve forskel
lige former for fjernundervisning, hvor elever 
og lærer ikke befinder sig i samme rum. Vi har 
arbejdet med fjernundervisningsmetoder af 
forskellig art:
Elektronisk lektiecafe både synkront og asyn
kront), Testmuligheder med Multiple Choice, 
Opgaver i informationssøgning', Konference
rum for elever med henblik på vidensdeling, 
Projektarbejde, hvor elever på de tre skoler 

laver de samme opgaver som publiceres på 
nettet
Der er i lærergruppen enighed om at bestræ
belserne på at samarbejde på tværs af skoler 
samt den konsekvente brug af fælles intranet 
for alle involverede er det nyskabende i dette 
projekt. Selv om arbejdet er både tidkrævende 
og tidrøvende, tror vi på, at der er muligheder 
i Det virtuelle Gymnasium - Vejle Amt og 
undervisningsministeriet støtter igen til næste 
år med 200.000 kr.

Hans-Kurt Gade 
Projektkoordinatoi ■
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IB-international baccalaureate

IB- international 
baccalaureate

Efter sommerferien begynder 26 elever på 
IB- uddannelsen på Kolding Amtsgymnasium 
og HF-kursus.
IB er en international studentereksamen, 
der nyder stor international anerkendelse 
og derfor også giver adgang til selv de store 
universiteter i udlandet. I Danmark anerken
des den på linje med en almindelig dansk 
studentereksamen. Undervisningen foregår på 
engelsk.The International Baccalaureate blev 
udviklet i Genéve i Schweiz i begyndelsen af 
1960’erne for at give unge mennesker over 
hele verden mulighed for at tage en internatio
nal studentereksamen. Den blev til at begynde 
med tilbudt på en række internationale skoler 
som et alternativ til de nationale gymnasieud
dannelser. I dag tilbydes den på både private 
og offentlige skoler i hele verden.

Den første diplomeksamen blev afholdt i 1971, 
og uddannelsens popularitet kan aflæses på 
det kraftigt stigende antal afholdte eksamener 
og det hastigt voksende antal IB-skoler. Fra 
1992 til 2000 steg antallet af beståede eksa
mener således fra 4.263 til 30.000.
Den stadigt stigende internationalisering 
er uden tvivl en vigtig baggrund for uddan
nelsens popularitet i Skandinavien. Interna
tionaliseringen påvirker og ændrer i disse år 
samfundet. Det gælder den erhvervsmæs
sige og økonomiske udvikling såvel som den 
politiske og kulturelle udvikling. Der er behov 
for unge med en international uddannelse, der 
starter allerede med en international studen
tereksamen.
Formålet med uddannelsen er at give unge 
adgang til videregående studier på universi
teter verden over. En IB-diplomeksamen giver 
således umiddelbar adgang til 730 universite-
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Chris Minh Doky

ter og videregående uddannelsesinstitutioner 
i mere end 60 lande. Undervisningssproget er 
i Danmark engelsk. Uddannelsen henvender 
sig derfor til unge, der ønsker at blive inter
nationalt mobile, at beherske flere sprog og 
at erhverve sig et globalt udsyn. Dette sikres 
gennem internationalt fastlagte læseplaner, 
hvor fagene er lagt tilrette så det internationale 
perspektiv er integreret.
Eksamenerne bedømmes af censorer fra 
universiteter og skoler fra hele verden. Orga
nisationen er en uafhængig organisation med 
hovedsæde i Genéve, og eksamener tilrette
lægges af eksamenskontoret i Cardiff, Wales. 
Uddannelsens indhold og standard evalueres 
løbende. I Danmark anerkendes I B-diplomet 
på linie med den danske studentereksamen. 
På verdensplan er der over 1000 1 B-skoler 
fordelt på 90 lande. Hver enkelt skole skal 
godkendes af den internationale IB-organi- 

sation. Uddannelsens opbygning og faglige 
krav er internationalt fastlagt, og der er et tæl 
samarbejde mellem de forskellige IB-sko- 
ler. Kolding Amtsgymnasium og HF-kursus 
kommer derfor til at indgå i et omfattende 
internationalt netværk. I Danmark tilbydes ud
dannelsen fra det kommende skoleår på i alt 8 
gymnasier fordelt over hele landet.

Bo Skibelund
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Studietur - Berlin

Studieture

Studietur til Berlin 
3-7/3 2003

2,b og 2.x tog sammen med Lise Gade, Hanne 
Dittmer og Carl Johan Bryld på studietur til 
Berlin i marts. Det var en helt fantastisk og 
gribende tur, der er grund til at savne lang tid 
efter. Og det gør vi.
Mandag eftermiddag begyndte vi med et fore
drag på den nordiske ambassade om Berlins 
nuværende situation. Bagefter gikvi ud i den 
stadig ukendte by, det var blevet mørkt, og 
efter aftensmad var vi en gruppe, der endte 
på en lille tysk meget lokal knejpe, hvor der 
næsten kun var plads til os 12 mennesker. Der 
fik vi indtil flere og nogle gratis deutsche Bier, 
og både bardamen og den gamle, haltende 
hund holdt meget af os.
Tirsdag så vi Brandenburger Tor, Unter den 
Linden og Reichstag med den flotte kup
pel og senere det gamle Stasihovedkvarter. 
Hovedkvarteret var absolut spændende for 
b-klassen, der havde den gode guide, og de 

følte den næsten trykkende stemning, mens 
x-klassen gabte sig gennem rundvisningen. 
Barliv en tirsdag aften er svært at finde, men 
en irsk pub dukkede op med nogle skumle 
mennesker, så der blev vi og hyggenyggede 
lidt.
Onsdag besøgte vi Jüdisches Museum, en 
dælens arkitektonisk flot bygning, der på 
fænomenal vis giver én en fysisk fornemmelse 
af jødernes sorg og smerte. Om aftenen var 
vi i Komische Oper og se Die Fledermaus af 
Strauss. En gruppe af os fandt en total fed 
retro 70’er bar med vilde flotte dyre drinks, 
masser af tequila shots og den helt rigtige 
stemning [man skulle ha' været der]. Udenfor 
stod luderne på Oranienburger Strasse og frøs 
i vinternatten.
Næste dag var vi lidt mere matte i knæene, da 
vi gik ud på vores valgmodul, enten Pergamon 
museet, Checkpoint Charlie eller Alte Natio- 
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naigalerie. Vi drog afsted med Lise Gade 
på nationalgalleriet for at se på malerier 
fra romantikken, specielt Casper David 
Friedrich.
I Berlin skulle vi lave projekter f.eks. om 
kontraster, punkere, U FA Fabrik eller 
Tacheles. Vi to havde valgt moderne 
teater og fik i Berlin et interview med den 
ledende dramaturg på Volksbühne, et helt 
fantastisk teater i Østberlin, hvor vi også 
fik billetter til urpremiere samme aften - vi 
var helt i ekstase! Derfor nåede vi desværre 
ikke fællesspisningen med vores klasser, der 
efter sigende skulle have været meget godt. 
Det var vor sidste aften i Berlin.
På hjemturen stoppede vi ind forbi Potsdam, 
hvor vi så Cecilienhof, hvor supermagterne 
efter 2. Verdenskrig underskrev aftalen om 
Tysklands deling, som stadig er så tydelig i

Sanna Bjork, 2.b i Rigsdagskuplen

dag. Da vi havde set Sanssouci var der Wurst 
til middag.
Det var slut på den fabelagtige studietur.
Og vi kan vist alle sige, som Marlene Dietrich 
gjorde det: "Ich habe noch einen Koffer in 
Berlin".

Sanna, 2b og Christine, 2k.

28



Studietur til
København

Vi mødtes på banegården tirsdag d. 4. Marts, for 
at tage toget til København. Med os havde vi Åse 
Helms og Troels Mikkelsen. Vi nåede Køben
havns hovedbanegård lidt over middag. Herefter 
gikvi til hotellet, hvor vi blev indlogeret. Herefter 
skulle vi se en guidet rundvisning på Nationalmu
seet om Danmark i årene 1660-2000. Herefter i 
samlet gang så vi Thorvaldsens Museum, Christi
ansborg Slotskirke og Den sorte Diamant 
”Som vi ikke måtte komme ind at se.” 
Onsdag formiddag skulle vi besøge Statens 
Museum for kunst.
"Hvor vi desværre ikke havde tid til at se alt 
hvad museet havde at byde på.” 
Derefter gik vi til Arbejdermuseet "Sunes yng
lings museum” Efter frokost pausen mødtes vi 
foran Vor Frue Kirke, hvor vores byvandring i 
bidende kulde startede.
Om aftenen var vi på Jensens Bøfhus, hvor vi 
fejrede Lenas fødselsdag.

Torsdag gik turen med metroen til Ørestaden, 
som er en fremtidig Københavnsk bydel. Da vi 
var tilbage i København, havde vi tid til en tur på 
Strøget. Over middag var vi på Københavnsk By
museum hvor vi så en udstilling. I kælderen havde 
de en speciel udstilling med mudder. Hæ, Hæl 
Turens højdepunkt var da vi om eftermiddagen 
skulle på Carlsberg Besøgscenter. Her var 
udstilling om øllets historie.
Om aftenen var vi nogle stykker inde og se 
den anmelder roste musical Robin Hood. "Alle 
pengene værd!”
Fredag var så dagen hvor vi skulle til at vende 
næsen mod Kolding igen, men inden da var 
der en guidet byvandring på Vesterbro.
Kl. 15.41 var tilbage i Kolding, alle meget 
trætte, forfrosne og med meget ømme fødder, 
men dog glade over en god studietur.

Kimmie <S Tine l.P.
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Kolding Konference 
- i Finland år 2002

I uge 47, år 2002, havde Laila Sørensen [3y], 
Bo Skibelund (lærer) og jeg selv, Michael 
Seeberg [3z], æren af at deltage i Kolding 
Konferencen der denne gang skulle foregå i 
Helsingfors i Finland.

Der var deltagere fra 16 lande i Europa incl. 
Finland. Fra hvert land var mellem 2 og 4 ele
ver og 1 -2 lærere. Alderen på eleverne var for
skellig. Fra den yngste på 14 til den ældste på 
19. Jeg vil tro gennemsnitsalderen lå på 17 år. 
Alle elever var indkvarteret hos værtsfamilier, 
via elever fra den svenske skole, mens lærerne 
var indkvarteret på hotel tæt på skolen. 
Temaet for konferencen var tværkulturel kom
munikation med vægt på mindretallene i vores 
hjemlande. At vægten lå på mindretal, kom 
af at konferencen jo foregik hos et mindretal 
i et ”andet” land. Således brugte vi en hel 

formiddag på at alle landene præsenterede 
mindretallene i deres hjemlande.
Programmet bestod af en kombination af 
oplæg og diskussion og ud og se Finland 
- aktiviteter. Først på ugen, mandag, var der 
selvfølgelig en del lær hinanden - og Finland 
at kende - aktiviteter. Det største problem vai 
at lære alle de nye navne at kende, og det vai 
egentlig det introaktiviteterne blev brugt til. D 
blev ikke brugt til at komme i kontakt med de 
andre deltagere på, for det var slet ikke nød
vendigt. Eleverne var så ivrige efter at snakke 
med hinanden at man ikke behøvede at lege 
kluddermutter for at komme ind på hinanden 
og i kontakt. Der var også indlagt en citytour 
hvor vi var rundt at se de største og mest 
kendte kirker i Helsingfors, samt de vigtigste 
stats- og regeringsbygninger i byen
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udenforstående ordstyrer, og diskuterede 
ligheder og forskelligheder mellem de repræ
senterede lande.
Vi fik nogle utrolig interessante og spændende 
indlæg i debatten der viste hvor forskellige vi 
er i Europa - men også hvor ens vi samtidig 
er. Eksempelvis minder den rumænske jul 
overraskende meget om den danske, og 
mange højtider og traditioner ligner hinanden 
i landene i Europa. En snak om religion blev 
det også til, for der har hvert land nærmest 
sin egen udgave af kristendommen. Der var 
således protestanter, ortodokse og katolikker 
til stede ved samme bord den eftermiddag, og 
det var meget spændende at høre om religion 
i deres hverdag.

Tirsdag stod den på foredrag ved formanden 
for arbejdsgruppen ”identitet og kommunika
tion" ved den fælles nordiske bank Nordea.

Onsdag var vi rigtig ude at se Finland.
Vi kørte i bus til byen Porvoo, en gammel by, 
1 times kørsel fra Helsingfors. Byen har egen 
chokoladefabrik og er det hele taget utrolig 
hyggelig.

Torsdag havde vi, efter min mening, turens 
mest interessante oplæg ved Elisabeth Rehn, 
tidligere forsvarsminister i Finland, nu uaf- 
nængig ekspert i FN’s organ for beskyttelse 
af kvinder i verden. Og med hendes foredrag 
baghovedet blev de efterfølgende diskus

sionsgrupper endnu mere spændende. Kunne 
/i undgå at kommunikationen brød sammen? 
/i sad syv elever sammen i grupper, med en

Fredag gik med en fælles afrunding af diskus
sionsgrupperne og forskellige afskedscere
monier.

Det tværeuropæiske sammenhold der blev 
opbygget i løbet af ugen, har udmøntet sig 
i en meget velfungerende hjemmeside der 
både agerer som billedarkiv og chatforum. Og 
snakken går nu livligt på forummet, for med 
Internettet er vi ikke så langt fra hinanden. 
Den hollandske delegation har også planer 
om at være vært for et gensyn til sommer så 
det bliver spændende at se hvad det ender 
med. Omkring jul bugnede e-mail indbakken 
også med julehilsner fra hele Europa, og det er 
en herlig oplevelse og en stor glæde at være 
del af et sådant netværk af unge over hele 
Europa. Længe leve Kolding Konferencen.

Michael Seeberg, 3.z.
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Brobygning i fysik

2.x bygger broer

I forbindelse med 2.x’ selvvalgte fysikprojekt 
valgte vi næsten enstemmigt på klassen at 
arbejde med hængebrokonstruktioner. Bag 
dette lå teorier som trigonometri og vektorer- 
regning.
Vi startede med et fælles teori forløb, hvor 
vi fik opridset de grundlæggende regler. 
Herefter fulgte et forløb med research via 
Internettet, som gav alle nyoprettede grupper 
mulighed for at arbejde selvstændigt. De 
videre beregninger gav anledning til frustration 
- for hvordan bruges teorien i praksis?! Efter 
mange diskussioner, spekulationer og forskel
lige teorier, startede vi det praktiske arbejde 
med at bygge broerne.
Fysiklæreren havde fra starten opstillet et re
gelsæt. Vores broer skulle bestå af 3 brædder, 
snor, lægter og skruer. Den måtte ikke røre 
jorden og skulle spænde over 2.5 meter. Sno
rene kunne kun klare et træk på 75 kg hvor 

broen skulle kunne bære en person på 100 
kg. Det praktiske forløb uden for timerne, me n 
ikke desto mindre med et utroligt gåpåmod og 
engagement [specielt drengene kvikkede op 
ved synet af en boremaskine, og vi overvejet e 
kraftigt, om de ikke var endt på den forkerte 
skole?). Fredag eftermiddag da resten af 
skolen havde fået påskeferie var der stadig liv 
i N - sektoren hvor alle arbejde flittigt for at 
blive færdige.
Efter at vi havde bygget vores broer og 
regnet på bæreevnen kom Poul Hededal fra 
PLS Rambøll i Ålborg og holdt foredrag om 
bygning af broer ude i det virkelige liv. Han 
kommenterede vores broer og kontrollerede 
om de kunne bære 100 kg. Det kunne de 
sagtens.

Cecilie K. Mark og Tilde Føhns Jeppesen, 2.,
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Indutristipendiater

Industristipendiater
2002-2003

Efteråret 2002 fik otte elever fra Vejle Amt 
et industristipendium bestående af en uge 
praktik på en virksomhed i amtet. I januar 
2003 overrakte formanden for U&K- udvalget 
Jørgen Pedersen eleverne et diplom som bevis 
på stipendiet. Fra KAG deltog Morten Halkjær 
og Rasmus Røge, begge 3.y.
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Svada
Hvem sagde fest?!

Svada, festudvalget på KAG, har i det forløbne 
år været i en forrygende og hæsblæsende 
udvikling på flere områder. Svada er blevet 
veletableret med et kuld nye 1. -og 2.g’ere 
indsluset succesfuldt i årets løb til at videre
føre det frivillige arbejde. Svada har samtidig 
opbygget et solidt overskud i kassen til at sikre 
den videre drift i Svada. Dernæst sporer Svada 
en markant deltagerfremgang til de afholdte 
fester, hvilket Svada tager som direkte udtryk 
for stor succes. Apropos fester.. .Hvem husker 
så ikke en virkelig hot og forførende scorefest i 
efteråret med score-armbånd efter scorelysten, 
stor julefest lige op til jul med lokalband samt 
en julerevy aldrig før set i så god form, en total 
ynglings fastelavnsfest med kåringer af bedste 
udklædte og tøndeslagning?! I skrivende stund 
rettes forventninger til et af de nye helt store 
skud på stammen, et brag af en afslutnings- 
Svada-fest med indbygget filmfestival, hvor 
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skolens film- og tvholds eksamensfilm skal 
vises, kåres, hyldes og fejres, og sprudlende 
gymnasieband fra egen avl. Svada har oprettet 
en venskabelig forbindelse med festudvalget 
på Fredericia Amtsgymnasium med henblik 
på at udnytte hinandens erfaringer. På vegne 
af Svada vil jeg som afgående formand gerne 
takke alle elever på KAG for stor opbakning til 
alle årets fester samt de enkelte medlemmer 
af Svada for et uvurderligt stykke arbejde i det 
forgangne år.

Af afgående formand for Svada.
Henrik Seeberg 3.y. 
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Caféhygge

Fredagscaféer

En ydmyg, hæderlig, 
prosaisk hymne til ære for 

fredagscafé på KAG

Give me a beat...year...så er vi kørende... 
Man må sige at chili-barometeret på KAG 
har taget et gevaldigt ryk i den rigtige retning 
inden for det sidste 11/2 års tid på KAG. Nu 
kan udtrykket "Chili max" bruges med grund. 
På trods af skolebestyrelsen store bekymringer 
for elevernes alkoholforbrug på skolen måtte 
bestyrelsen alligevel give sig for godt 11/2 år si
den og tillade afholdelsen af fredagscaféer på 
KAG. - den hårde kamp for at få det grønne 
lys krævede bl.a. "klappometer" på morgen
samlingen, flyvesedler og 15 siders under
skrifter fra eleverne samt godt lobbyarbejde i 
baglandet, men det har helt bestemt været det 
hele værd! -Og lur mig om bestyrelsen har for
trudt deres beslutning, - nej det tror jeg ik’l Og 
man må sige, at skolens seneste nye sociale 
initiativ Fredagscaféer har taget skolen med 
storm, lige fra første dag. Fredagscaféer på 
KAG så dagens lys fredagen før vinterferien 

år 2002, en stor dag på KAG. På programmet 
dengang var bl.a. afholdelsen af skolemester
skaber i Trivial Pursuit, og i den anledning vil 
jeg da lige sende vinderne Michael og Tue 
fra tidligere 3y en tanke. Derudover sørgede 
partybandet Joyride for at sprede hygge, og vi 
hyggede og hyggede.

Skolebestyrelsen havde et krav for at vi kunne 
få lov til at afholde caféer: Til caféerne skal der 
være kulturelt indhold, og det hele skal ikke 
bare gå op i øl. -og det må man sandelig sige 
at der har været. Det er blevet til i alt 5 caféer 
på det sidste 11/2 år, og til de to af disse caféer 
har vi haft den ydmyge ære at præsentere 
stand-up comedy i verdensklasse, ganske 
enkelt. Til julecaféen d. 6. december var ingen 
ringere end Anders Fjelsted og Samuel Meijer 
på programmet. Samuel Meijer Danmarksme
ster i stand-up anno 2001 og Anders Fjelsted
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Stand-Up i fredagscaféen

kendt fra stand-up.dk på Zulu. I øvrigt en stor 
skam at jungledyret Geo ikke gik op og delte 
lidt af sin varme humor med KAG-eleverne, 
men lur mig om der ikke vil blive kæmpet for 
at han vender tilbage næste år. Til "Le Finale”, 
caféen d. 28 marts, havde vi intet mindre 
end et verdensnavn på scenen: Rune Klan. 
Manden der blander stand-up comedy med 
tryllekunst, røde pølser og dildoer. Rune Klan 
har flere gange været på turné i USA og også 
deltaget i en meget eksklusiv konference for 
verdens 150 bedste tryllekunstnere. På scenen 
havde Rune Klan selskab af kongerne Carsten 
Eskelund, kendt fra Stand-up.dk og ”Den 
ægte vare” samt Tobias Dybvad der blev nr. 
2 ved Danmarksmesterskaberne i stand-up 
2002.

Også i dette skoleår blev skolens Trivial Pursuit 
mesterskaber afholdt sammen med fredags

caféen d. 24. januar. Igen i år var der 32 hold 
tilmeldt, hvilket endte med 4 kvindelige hold i 
finalen, 3 første års hold, og et tredje års hold. 
Laila, 3y, og Rikke 3.z trak det længste strå, 
og blev nye KAG-mestre. De har siden hen 
cementeret deres paratviden ved at vinde re
gionsmesterskaberne på Rosborg gym og har 
derved kvalificeret sig til landsfinalen på Hard 
Rock café i København den. 27 april. Held og 
lykke til dem!

På "graffiti"-Plakaten har stået hilsner og været 
tegninger i flere lag til hver café, ganske sjovt 
at studere efterfølgende.

Folk har moret sig så meget at det har været 
svært at sende dem hjem, for man kan tænke, 
hvad der får elever til at blive på skolen når 
de endelig har weekend og egentlig bare skal 
hjem og slappe af.
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Fredagscafé

Man må sige, at caféerne har krydret hver
dagen på KAG, givet nyt liv og et friskt pust 
og åbnet for en ny måde at mødes på. Jeg 
kan kun sige, at jeg er stolt over, det kører så 
godt. Det har været enormt fedt at arrangere, 
og følelsen af, at det kører, er fantastisk. Så er 
arbejdet før, under og efter caféen det hele 
værd. Det har været stort at være med helt fra 
starten af, da der blev eksperimenteret med 
torsdagscaféer, og se hvordan det er muligt at 
bryde hverdagens til tider kedelige rammer og 
få fredagscaféer til at spille så meget max, som 
de gør nu. Dertil skylder fredagscaféudvalget 
at sige pedelteamet Hans og Lars stor tak for 
deres hjælp ved caféerne. Caféudvalget består 
på nuværende tidspunkt af:
Maria Skarby og Anne kommende 3,b, Maria 
Poulsen og Maia kommende 3.x, Siff kommen
de 3.y, Kristian kommende 2.q samt Kasper og 
Lasse kommende 2.x. Stor applaus til jer for 

den imponerende store og flotte indsats ved 
caféerne.

Taktil alle for den kæmpe opbakning til 
caféerne, jeg håber der vil blive chillet max på 
KAG langt ud i fremtiden!

Af afgående formand for caféudvalget
Michael Seeberg, 3.z
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Labcom

For andet år i træk blev der på skolebestyrel
sens initiativ afholdt et inspirationsmøde på 
Labcom i Kolding.
Labcom er et netværk, som bl.a. gennem 
kreative øvelser, udveksling af viden og 
egentlig vidensdeling søger at fremelske ideer 
hos deltagerne i netværksarrangementet. 
Hensigten er med andre ord, at de tilstedevæ
rende skal finde egne ressourcer og ideer hos 
hinanden og med hinanden.
Formålet med mødet var at evaluere nogle 
af skolens aktiviteter med henblik på en evt. 
revision af disse. Fokusområder på dette inspi
rationsmøde var: modtagelsen af nye elever, 
integrering af nye elever, morgensamlingerne 
samt fester.
Deltagerne i mødet var repræsentanter for 
skolebestyrelsen, elever, lærere og det admi
nistrative personale. Desuden deltog skolens 
ledelse. Grupperne var sammensat på tværs, 

så alle skolens brugere var repræsenteret i 
den enkelte gruppe. I alt deltog 31 personer. 
Direktøren for Labcom, Carsten Borch, styrede 
mødets forløb, og han formåede at sætte gane 
i nogle meget spændende gruppediskus
sioner om skolens nuværende og kommende 
aktiviteter.
Alle fire fokusområder blev sat under lup, 
og der fremkom flere forslag på mødet, som 
der på forskellig måde allerede arbejdes 
videre med, f.eks. modtagelsen af nye elever, 
kontaktelever for de nye klasser og etablering 
af skoleradio som supplement til morgensam 
lingerne.
En inspirerende aften med mange gode 
debatter og konstruktive forslag til det videre 
arbejde på skolen.

Elsebeth Korsgaard
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Fællesspisning ved Dorotheafesten

Dorotheafesten

Lørdag d.16.11. blev skolens store fest, 
Dorotheafesten, afholdt.
Aftenens højdepunkt var opførelsen af 
Bertholt Brechts "Laser og pjalter”. Brecht 
skrev i 1928 ’'Dreigroschenoper", pä dansk 
”Laser og pjalter”. Handlingen foregår i Lon
dons underverden blandt forbrydere, ludere 
og 
outsidere. Kurt Weil har lavet musikken til 
stykkets mange sange.
35 af skolens elever deltog i forestillingen 
enten som skuespillere eller musikere.
I prøveforløbet op til den endelige opførelse fik 
skolen besøg af en af Danmarks bedste sang
pædagoger, Cathrine Sadolin, der instruerede 
stykkets mange sangsolister. Det var en stor 
oplevelse for eleverne at få mulighed for at 
deltage i en slags masterclass med en profes
sionel sangpædagog.
Til forpremieren havde skolen inviteret folke

skoleelever fra kommunens 9. klasser.
Mere end 100 elever fra folkeskolerne over
værede forestillingen. Det er et nyt indslag i 
Dorotheafesten at invitere folkeskoleelever 
til en særlig forpremiere. Arrangementet var 
en succes, som bestemt vil blive gentaget til 
næste Dorotheafest.
Skolen havde indbudt skolens elever med 
familie til at deltage i selve Dorotheafesten. 
Festklædte elever, forældre, søskende og 
øvrige familiemedlemmer blev budt velkom
men til Dorotheafesten af rektor.
Over 700 mennesker overværede forestillingen 
og deltog i den efterfølgende fællesspisning i 
skolens sektorer. Hver klasse havde pyntet 
deres eget bord med udgangspunkt i et selv
valgt tema, og der var således mange 
fantasifulde og smukke bordopdækninger. 
Vino leverede en særdeles velsmagende 
buffet, som var med til at understrege den
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Laser og pjalter

festlige stemning. Efter spisningen blev der 
spillet op til dans af to orkestre, et for unge og 
et for de knap så unge.
Alle bidrog til en festlig aften. De optrædende 
elever ydede en stor og flot indsats, med 
skuespil, sang og dans. Lærerne Helle 
Schrøder, Hanne Ditmer, Børge Hansen, 
Lotte Stenlev, Bo Skibelund, Dorte Andersen 
og Susanne Rye Isaksen forestod det store 
arbejde med at sætte forestillingen op. 
Dorotheafesten er en årlig tilbagevendende 
tradition på skolen, som vi alle sætter stor 
pris på at være med at til holde ved lige og 
videreføre.

Elsebeth Korsgaard
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Dimettender 2002

3a 3b

Maja Andersen
Anita Buch 
Rune Buck 
Kasper Fenger 
Arben Gajtani 
Trine Hansen 
Sandra Carina Schou Holm 
Pernille Beck Jakobsen 
Kristine Lund Knudsen 
Ida Groth Larsen
Helene Heide Graves Madsen 
Kristian Willemoes Madsen 
Thomas Grubach Madsen 
Heidi Brink Majgaard 
Marianne Mathiassen 
Anne-Mette Mikkelsen 
Lena Gamborg Modvig 
Julie Hovald Nørgaard 
Tonny Helge Olausen 
Malene Winther Pedersen 
Kim Hagsten Nielsen 
Kathrine Ravn 
Christian Dela
Jannie Emilie Hansen

Maryam Nour Ali 
Benedicte Andreasen 
Elizabeth Andreasen 
Sarah Elisabeth Bager 
Maria Bergmann
Nikolaj Ingvardt Bertelsen 
Malene Birgitte Bjerregaard 
Jasmin Cheikh
Janne Flindt Prytz Christensen 
Casper Dall
Helene Bjerre Sams Fink 
Lars Axboe Graversen 
Tina Harbeck
Julie Margarth Ingversen 
Maria Hesseldal Johansen 
Bodil Skov Jørgensen 
Louise Mølgaard Madsen 
Mette Mathiesen
Mette Skjødt Mikkelsen
Lea Moesgaard
Lars Schäfer Nielsen 
Bente Skou Paulsen 
Anders Møller Pedersen 
Christian Rasmussen 
Louise Retz
Jesper Møller Varming
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3y

Tonni Grube Andersen 
Angelina Chapman 
Mette Falch Bache 
Mads Løth Dencker 
Julia Aviaja Lindholt Gal 
Mathias Lundbek Hansen 
Maria Holm 
Christine Høybye 
Rasmus Klitte 
Faruk Loncar 
Gitte Madsen
Rolf Andersen Meier 
Helle Aarøe Nissen 
Marie Nissen
Rikke Otte Pedersen 
Morten Rask
Ina Carmes Rigenstrup 
Anne Steenbuch Rubinke 
Inge Rønslev-Pedersen 
Rune Schmidt
Lise Sjøgren
Martin Mozart Andersen 
Karen Marie Thulstrup 
Phuc Lien Ly
Dan Holger Pedersen

Jacob Huus Bogh 
Thomas Damm-Hansen 
Christian Dannesboe 
Vicky Ebbesen 
Maria Monrad Gade 
Julie Holdt
Gitte Sofie Leth Jensen 
Kasper Røikjær Jensen 
Mette Lind Johansen 
Susanne Kaas
Thilde Søndergaard Kallerup 
Christina Krag
Olga Anna Carlsen 
Bettina Nissen
Claus Hasling Pedersen 
Tine Juhl Pedersen 
Mikael Wolff Rasmussen 
Tue Skau Rasmussen 
Jens Rønslev-Pedersen 
Tom Vammen Skibsted
Jesper Andreasen Thau 
Dan Ullerup
Anna Louise Zankel 
Adnan Zukanovic 
Gro Kari Holen
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3z

Anne Marie Louise Andersen 
Thomas Andersen 
Torben Kåre Berg 
Chris Christensen 
Emil Brandt 
Martin Jensen 
Claus Baagø Jepsen 
Thomas Jepsen 
Anne Væring Jørgensen 
Camilla Jørgensen
Maria Louise Vestbjerg Larsen 
Katrine Lindmark
Ida Lysbeck Madsen 
Bue Andersen Meier 
Lisbeth Døj Nielsen 
Stine Glasdam Nielsen 
Daniel Kløve Nyborg 
Jesper Nørregaard 
Maja Britt Olesen 
Lene Osmann
Malene Juhl Lundberg Ovesen 
Niels Hallum Pedersen 
Carsten Ladefoged Poulsen 
Anne Høgsgaard Sørensen 
Tora Thorsteinsson
Theis Ravnskjær Jensen

43



2p

Luise Agerbo Andersen 
Majken Pries Andersen 
Karina Andresen 
Maria Christensen
Nicklas Andersen Clausen 
Thomas Dybdahl Dantoft 
Maria Ærøbo Ebbesen 
Mai-Britt Dam Frøkiær 
Line Junker Hansen
Louise Stougaard Hansen 
Pia Hansen
Trine Højland
Bjørn Kidmose Hørning
Tommy Kietz
Kristen Gubi Kristensen 
Jeanett Pedersen 
Sara Lyng Petterson 
Michael Skov
Ditte Brink Speedtsberg
Laura Marie Dyrbye Terp-Hansen 
Jannie Bruun Tinggaard 
Kasper Stæhr Hornbek 
Say Phuc Ly

2q

Ursula Rytter Andersen 
Majbrit Ladegaard Arends 
Jette Toft Christensen 
Gitte Christiansen
Henriette Fuglsang 
Linda Thousgaard Gram 
Mette Majland Gravesen 
Malene Juhl
Henrik Rugsted Jørgensen 
Mikkel Meiltoft Jørgensen 
Jacob Lauridsen
Allan Nørgård Nielsen 
Jannie Nielsen
Cathrine Vinggaard Petersen 
Malene Fyhn Ryborg
Kenny Smidt
Søren Warburg 
Line Marie Bast 
Britt Jessen
David Balleby Rønbach
Anette Hjort
Kristine Skaar Bangsø 
Mohammad Reza Wali
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Billeder fra kulturcaféen

45



Elever pr. 1.5.2003

ip

Lena Nygaard Andersen 
Nicholas Kobborg Andersen 
Ronni Lund Astrup 
Paw Christensen Blok 
Line Christensen
Kimmie Kjærulff Eskelund 
Mette Kirstine Hahne 
Louise Kæhler Hansen 
Carola Elisa Heesemann 
Sune Høegh-Larsen 
Tine Engelund Jensen 
Tobias Kristian Jensen 
Mette Dokkedahl Madsen 
Jeppe Dalskov Nielsen 
Lasse Wilkens Nissen 
Linda Egtved Olesen 
Christina Østergård Ponikowski 
Signe Rasch
Johanna Bianca Restrepo 
Charlotte Sandholt
Rasmus Wittenkamp 
Lotte Winther Nielsen 
Camilla Pagh

iq

Mette Magnussen Andresen 
Line Schwaner Arndt 
Henriette Braagaard 
Christel Bundgaard 
Samuel Christiansen 
Jakob Thomas Denning 
Tina Ransby Friedrichsen 
Bianca Grevelund 
Jani Stømsborg Hansen 
Marie-Louise Hansen 
Peter Hansen 
Mette Hansen 
Ronni Godsk Hansen 
Louise Sejer Jørgensen 
Lea Koppelmann 
Rasmus Køhrsen 
Kirstine Østervig Larsen 
Rikke Lund 
Michael Skøtt Madsen 
Kristian Madsen 
Jane Nicolaisen 
Trine Skov Nielsen 
Tina Skov Olesen 
Tina Cecilie Sørensen 
Line Lund
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!p 2q

yiaisa Ibrahim Ahmed 
Christian Lynggaard Bech 
ligne Maria Brunghart 
Dan Wolderslund Clausen 
Dharlotte Corydon 
/larie Ernst 
thders Haldrup 
/laria Aalling Jørgensen 
.asse Kiilerich
]aife Krause
Dennis Tamin Larsen
Itine Lausten
Itine Amtkjær Mikkelsen 
Dennis Skov Mortensen 
/laj-Britt Engedal Nissen 
.ise Nørgaard Paulsen 
\nne Sørensen Schmidt 
ars Strandridder 
limone Thobiasen
<nja Vesterholm

Anne Ringstrøm Andersen 
Luiza Beriya
Jesper Clausen
Kasper Pagh Ditlevsen 
Nina Feddersen
Bianca Bjørn Brandorff Hansen 
Mette Pernille Hansen
Rasmus Høyer
Louise Nørup Jensen
Thomas Valentin Jensen 
Majbritt Friis Jørgensen 
Casper Højlund Koch 
Anja Marianne Lund 
Jonas Lykkegaard 
Lene Meiner
Marie Vynne Nielsen
Kasper Bøegh Rasmussen 
Thomas Thygesen 
Jeanette Øhrberg
Carina Louise Østermark 
Marie Vilain
Randy Constance Boysen
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Ia lb

Janus Bill Andersen
Mia Damgaard Andersen 
Susanne Nørregård Christensen 
Signe Eskelund
Lærke Stina Vedby Flintberg 
Cathrine Frederiksen
Lena Monrad Gade 
Lærke Dueholm Justesen 
Nina Rosendahl Larsen 
Katrine Skovbo Madsen 
Kristina Schou Madsen 
Charlotte Espe Nordland 
Dena Porkar
Louise Skaarup Sellau 
Stinne Sommerlund
Merete Brink Speedtsberg 
Thea Friis Sørensen
Kristian Thomsen 
Zahra Wali 
Liv Zachariasen

Nathalie Bøcker Ahlstrøm 
Cathrine Beltoft Brøchner 
Line Hofland Carlsen
Camilla Barsøe Hansen 
Marie Rønn Hillersborg 
Kristine Bøgelund Haahr 
Heidi Raakjær Jespersen 
Karen Skov Jørgensen 
Marlene Paulin Kristensen 
Malene Immerkær Søndergaard 
Emilie Dittmer Laursen 
Sofie Skovgaard Lund 
Rikke Fladeland Mortensen 
Anna Hestbek Mørkeberg 
Camilla Nordstrøm Rasmussen 
Anne Skarequist 
Kristina Wulff
Stephan de Fønss
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1x

Line Willemoes Dansbo
Paw Kiel Daugaard
Sarah de Fønss
Pia Rolsted Due
Lisa Aaskov Ebbesen
Line Faurby
Søren Christian Freese
Karen Assenholm Hansen 
Louise Schaldemose Hansen 
Morten Holm Hansen
Hans Peter Koch Hertel 
Carina Jacobsen
Michael Schalech Jespersen 
René Robert Jørgensen
David Pambuena Kristiansen 
Simon Østergaard Lauridsen 
Nadia Leimand
Lasse Koefoed Madsen 
Louise Madsen
Casper Kjærsgård Nielsen 
Mads Tejlgaard Olesen 
Michael Osmann
Kenneth Skrædderdal
Jette Sørensen
Kasper Brokøb Sørensen 
Peter Tolstrup
Malene Egedal Tøndering

iy

Mikkel Emil Hee Andersen 
Christine Antonsen 
Terese Borbye 
Edriss Esmati 
Patrick Fallesen 
Louise Føns
Kristine Klintebjerg Hansen 
Anne Venø Hastrup 
Mie Østergaard Holm 
Johnny Søes Jensen 
Benedikte Klærke 
Jacob Hull Kristensen 
Lars Pagh Kristiansen 
Pernille Vindeløv Larsen 
Ulrik Langhoff Lauritsen 
Nanna Kruse Lilleris 
Carina Damgaard Lund 
Jeanette Bonde Mikkelsen 
Line Scott Nesbit 
Jesper Skov Nielsen 
Anders Ladefoged Poulsen 
Lisa Ingrid Poulsen 
Helle Møbjerg Stevnhoved 
Stella Bruun Tinggaard
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1z

Eran Ben-Ami 
Mette Dahl
Pernille Østerbye Erthmann 
Ulrik Mansfeldt Faurbjerg 
Ainkaran Ganeshalingam 
Pernille Tolstrup Haid 
Jette Kongsted Jensen 
Naja Helene Jessen 
Lene Krogh
Johan Therkildsen Madsen 
Trine Wissendorf Meyer 
Jesper Bonde Mikkelsen 
Sidsel Nørregaard 
Kim Thomas Buth Olsen 
Karen Popp
Lasse Nørby Rasmussen 
Michael Skjøtt
Ditte Sloth-Lisbjerg
Thea Thaysen
Mille Lindemark Therkelsen 
Jane Ladekarl Thygesen 
Haris Travancic
Magnus Kragelund Veland 
Kasper Arnfeldt Mattison
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2a 2b

Gitte Andersen
Jonas Andersen
Peter Andreas Bryndorf 
Mette Holst Christensen 
Anja Klint Christiansen 
Gitte Wisæn Demant 
Christoph Fischer 
Ditte Frederiksen 
Betina Møller Frost 
Trine Hvam 
Tina Jensen
Morten Ebbekær Gorm Jørgensen 
Mette Søgaard Nielsen 
Tina Nikolajsen 
Linn Petterson
Anne Hamer Pors
Kent Adel Rasmussen 
Lykke Lund Svendsen 
Mikael Rydlund Sørensen 
Jeannett Striib Ungerskov 
Bobl Vasov 
Brian Pike

Julie Marie Niebuhr Aagaard 
Sanna Møller Albjørk 
Marianne Bennedsen 
Camilla Bjørn Christensen 
Mette Højsager Damgaard 
Rune Lykke Christensen 
Morten Dorvin
Louise Penstoft Frimer 
Maria Gorm Gertsen 
Mette Ginnerskov Hansen 
Tina Erbs Hansen
Anne Jeppesen
Ann Sofie Lund Knudsen 
Rikke Bruun Korsholm 
Line Højstrup Kristensen 
Tina Mikkelsen 
Tina Munch
Anders Søren Damsgaard Nielsen 
Steen Rønslev
Maria Skarby 
Marie Svensson
Henriette Tang Vinkel
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2x 2y

Khesrau Amanzai
Thomas Andersen
Troels Skriver Andersen 
Kristina Buchwald
Søren Budde Smidt Christensen 
Peter Falch Christiansen 
Daniel Carsten Løvendahl
Niels Lorenz Grimstrup 
Torben Gull
Morten Boisen Hansen
Mikkel Bohn Hjorth 
Mirza Ibrahimovic
Tilde FøhnsJeppesen 
Lars Jepsen
Christine Kirk Kristiansen
Mette Sejr Lund 
Claus Nielsen
Rasmus Stendorf Lykke Olsen 
Anne Kathrine Oxenvad
Marie Rayan Pedersen 
Maria Holst Poulsen
Maia Olga Munoz Saxgren 
Martin Skouboe
Jesper Roed Sørensen 
Nicolai Thomsen 
Tina Olsen
Lisbeth Fagernæs
Cecilie Kjærholm Mark

Artemis Bayati-Moqadam 
Sabina Bach Elgaard 
Lise Mansfeldt Faurbjerg 
Klaus Stougård Frandsen 
Maj-Britt Hansen 
Henrik Hedegaard 
Jens Hvelplund 
Sandra Jensen 
Søren Steen Kjeldsen 
Kasper Kirk Kristiansen 
Jonas Søndergaard Larsen 
Christina Mølkjær Michelsen 
Siff Nielsen
Steffen Hygum Nielsen 
Tina Koerner Nissen 
Morten Mechlenborg Nørulf 
Trine Ovesen
Kirstine Buch Poulsen 
Christina Løgstrup Sanders 
Michael Walsted Schultz 
Niels Grauballe Secher 
Trine Snerling 
Bo Stougaard 
Henrik Søe
Katrine Kragh Sørensen 
Claes Thaysen
Jon List Thorsteinsson



3a 3b

Marianne Friis Andersen
Nick Nørbo Andersen
Thilde Louise Dalager
Camilla Døssing
Jakob Maass Fallesen
Lise Skov Hansen
Kristian Holm
Gitte Jubl
Martin Rubæk Winther Jørgensen
Dina Linde Larsen
Jens Haldrup Lengerke
Morten Luxhøi
Mads Sigvardsen Lyng
Hotan Mathews
Anne Marie Lyngsø Mortensen
Liv Nielsen Nørup
Nanna Juhl Lundberg Ovesen
Britt Pedersen
Asbjørn Thorlacius
Linda Milbøge Knudsen

Christine Dybdahl Andersen 
Martin Solgaard Andersen 
Mark Bækgaard 
Carina Engel 
Annemette Fode 
Hanne Ran Gellert 
Nina Hollænder 
Nina Westphal Iversen 
Kirstine Gadager Jørgensen 
Ulla Krupa Jørgensen 
Casper Lerche 
Anne Arndt Nielsen 
Liv Palmelund Osborg 
Anne Dissing Pedersen 
Dorthe Petersen 
Maria Koch Reimers 
Mette Malene Brødsgaard 
Hanin Chaaban 
Tine Gjedde Sommer 
Tina Masini Tarp 
Mie Lund Tast 
Iben Kiilsgaard Tømmerup
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3x

Per Holmegaard Aastrup 
Marlene Blume Augustinussen 
Stinne Ravn Greisen 
Sebastian Houe
Christina Bjørn Iversen 
Anina Langkjær Jensen 
Andreas Winther Jepsen 
Ninna Sønderby Mogensen 
Thomas Balsgaard Mortensen 
Helene Holmgaard Rathje 
Christina Schjøth-Eskesen 
Tina Skrædderdal
Sylwia Slawek
Peder Bæk Kristensen

3y

Thea Helena Birk 
Freja Krab Koed Eriksen 
Malene Krab Koed Eriksen 
Andreas Ervald
Tine Overby Falkenberg 
Anne-Marie Tolstrup 
Alex Hakala
Morten Wismann Halkjær 
Louise Holm 
Lars Jensen
Jacob Juhl Kjær
Mette Røy Kristensen 
Tine Albæk Kristensen 
Siff Maria Mølund
Matilde Balsgaard Nielsen 
Stephan Klimt Pedersen 
René Elkjær Poulsen 
Michael Rasmussen 
Rasmus Erbou Røge 
Henrik Seeberg
Jakob Slot
Martin Moesgaard Strauss 
Sabine Boddum Søholm 
Mads Skytt Søndberg 
Tanja Sønderup
Laila Sørensen
Johanne Toft-Petersen 
Rikke Tolstrup



3z

Rikke Busch
Louise Nørager Christiansen 
Anette Damm 
Mads Forslund
Line Gavn holt
Anne-Sofie Hvidbjerg 
Inge Maria Jacobsen 
Inge Therese Bilgrav Jensen 
Helle Ingerslev Jørgensen 
Mette Asp Kristensen 
Niels Langkjær 
John Larsen 
Toan Duc Luu 
Maria Stahl Madsen 
Mette Sondergaard Nielsen 
Pernille Dam Nielsen 
Rebekka Buhl Nielsen 
Louise Nissen 
Jane Bredahl Olsen 
Kristian Lyngby Poulsen 
Michael Seeberg 
Jens Kallesøe Sørensen 
Sanne Sørensen 
Stine Trolle
Nikolaj Bruhn Hoick 
Vicky Renatha Holm
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Personaleoversigt
Lærerne 2002 - 2003

Dorte Falk Andersen(DA) 
Adjunkt, musik, billedkunst 
årsvikar

Helge Blom Andersen CAN) 
Lektor, fysik, kemi, naturfag

Jørn Andersen (JA) 
Lektor, matematik, idræt 
studievejleder

Kurt Daugaard Andersen [Kt 
Lektor, biologi

Inger Bau Cl B)
Lektor, engelsk, fransk,

Jørn Brink CJB)
Lektor, matematik, fysik

Carl- Johan Bryld CCBJ 
Lektor, historie, dansk,

Mogens BrørupCBP)
Lektor, dansk, psykologi

italiensk studievejleder

Michael Busch (MBj 

Lektor, tysk, fransk film- og 
TV

Hanne Dittmer CH D)
Lektor, dansk, latin

Kirsten Egebjerg [KEJ
Lektor, engelsk, psykologi

Clara Ehrenreich CCEJ 
Lektor, engelsk, tysk
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Charlotte Freundt CCF) 
Lektor, dansk, oldtidskund

skab

Mogens Frølund [FL]
Lektor, engelsk, dansk

Hans-Kurt Gade (GA)
Lektor, tysk, historie

Jørgen Gade (JG)
Lektor, dansk, russisk

Lise Gade (LG)
Lektor, tysk, engelsk

Vibeke Gade (VG)
Lektor, fransk, spansk, tysk

Børge Hansen (BH)
Lektor, dansk, billedkunst

Jens Age Hansen 

Lektor, biologi, teknikfag, 
datavejleder

Åse Ranung Helms (HE) 

Lektor, dansk, geografi, 
læsepædagog

Pia Parbo Hansen (PH)
Lektor, dansk, idræt Lektor, matematik, fysik, 

naturfag

Vibeke Høgsbro (VH) 
Lektor, billedkunst design
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Susanne Rye Isaksen (SR) 
Lektor, religion, idræt

Lars Vejen Jensen (U) 
Lektor, kemi, matematik, 
naturfag, 
formand for PR

Finn Jessen (FJ) 
Lektor, historie, religion, 
datavejleder

Keld B. Jessen (KJ)
Lektor, dansk, filosofi, oldtids 
kundskab

Annie Kallerup (RK) 
Rektor, dansk, tysk

Gitte Lindhardt Kluge (GL) 

Lektor, engelsk, idræt

Morten Kjems (KS)
Adjunkt, samfundsfag, filosofi

Anne Juhl (JU)
Lektor, dansk, idræt, studie

vejleder

Merete Knopper (KP) 
Lektor, fransk, religion

Thorbjørn T. Knopper (TK) 
Lektor, engelsk, historie

Elsebeth Korsgaard (EK) 

Lektor, dansk samfundsfag, 
psykologi, inspektor

Hans Møbjerg Kristensen 
(MK)
Lektor, fysik, matematik, na 
turfag, fysik-kemi, astronom
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Torben Kristiansen (KR) 
Lektor, fysik, matematik, natur

fag, fysik-kemi

Else Letort (EL)
Lektor, matematik, idræt, 
studievejleder

Troels Mikkelsen (TM) 

Lektor, historie, oldtidskund

skab

Birgitte Nielsen (BN)

Lektor, samfundsfag, historie

Knud Ole Nielsen (ON) 
Lektor, idræt biologi

Yonna Nissen (YN)
Lektor, engelsk, fransk

Jørgen Olsen (JO)
Lektor, historie, religion

Kristian Rønning Pedersen 

(RP)
Lektor, fysik, kemi

Klaus Graves Petersen (GP) 
Lektor, idræt biologi

Palle Binduz Petersen (PP) 
Lektor, fysik, matematik, 
naturfag, fysik-kemi

Lektor, fysik, matematik, 
naturfag, fysik-kemi

Erik Issing Rasmussen (IR) 
Lektor, matematik, fysik
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Jesper Ratjen (RJ) 
Lektor, geografi

Pia Runge (PR) 
Lektor, spansk, tysk, 
inspektor

Helle Schrøder (SC)
Lektor, engelsk, dramatik

Bo Skibelund (BS)
Lektor, musik, tysk

Niels Stubbe Solgaard (NS) 
Lektor, fysik, matematik, natur

fag, datalogi, astronomi 
Skemalægger

Lotte Stenlev (LS)

Lektor, musik

Else Marie Steen Thomassen 

(ES)
Lektor, dansk, spansk, 
læsepædagog

Niels Thøgersen (NT) 

Lektor, tysk, fransk, 
Ledende inspektør

Årsvikarer:

Dorte Falk Andersen, musik
Gunnar S. Jensen, biologi

Anne Rossau, musik
Helle Lyk Sengeløv, engelsk

Pædagogikumkandidat efteråret 2002:

Kenneth Stisen
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Øvrigt personale:

Susanne Bogh (SB] 
Bibliotekar

Pia Andersen (PAJ 
Skolesekretær

Anja Hersø Kristensen (AK) 
Skolesekretær

Pia Holst (PI)
Kantinen

Tine Forsmann 
Kantinen, vikar

Rita Uakkegaard (RL) 
Kantinen

Annette Ousen (AU) 
Kantinen

Hans Nielsen (HN) 
Pedel

Lars Pugh (LP) 
AV-ansvarlig, 

Pedelmedhjælper

Rifet Beglo (RB) 
Datamedarbejder

Irene Green
Rengøring, N-sektor

Britta Hansen
Rengøring, hallen, admini

stration
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Janice Lindgärd 
Rengøring, kantinen og 
K-sektor

Joy Nakapizye
Rengøring. Ø-sektor

Hanne Pedersen
Rengøring, V- og M-sektor

Marlene Ratkhjen
Rengøring, V- og M-sektor

Anne Marie Skov 
Rengøring, kantinen og 
administration

Kantinepersonale i øvrigt:

Klaus Thastum, kantineleder, fratrådt d. 28.2.2003.

Rengøringspersonale i øvrigt:

Randi Rasmussen, hallen
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Skolebestyrelsen
2002-2003

Navn Adresse Repræsenterer Telefonnummer og e-mail

Jens Andersen
Bjert Strandvej 27 
6091 Bjert

Amtsrådet
75 57 72 40
jea@vejleamt.dk

Svend Brodersen
Agtrup Midtskovvej 
36- 6091 Bjert

Kommuneforeningen
75 57 20 10
Svend.Brodersen@kolding.dk

Per Husted 
Jørgensen

Dyrehavegårdsvej 
16- 6000 Kolding

Forældrene
75 53 72 05
pmbkn@joergensen.tdcadsl.dk

Jannie Fibecker 
Ladegaard

Egevej 18 
6051 Almind

Forældrene 76 31 55 31

Niels Trolle GI. Kongevej 42 
6000 Kolding

Forældrene
75 53 60 41
niels@trolle.com

Laila Sørensen
C3yJ

Knudsbølvej 11 
6040 Egtved

Gymnasieeleverne
75 55 21 13
00y26@kolding-gym.dk

Dennis Berg 
Cp]

Skovbrynet 2, vær. 
5 - 6000 Kolding

H F-eleverne
29 93 62 63
02p04@kolding-gym.dk

Pia Andersen
Baunehøj 43, V. 
Nebel - 
6040 Egtved

TAP-personalet
75 55 42 02
pa@kolding-gym.dk

Lars Vejen 
Jensen

Skovborglundvej 8 
6580 Vamdrup

Lærerne
75 58 10 47
lj@kolding-gym.dk

Jens Aage 
Hansen

Septembervænget 
26 - 6000 Kolding

Lærerne
75 51 81 84
jh@kolding-gym.dk

Mogens Schmidt
Bygvænget 39, 
Ågård - 
6040 Egtved

Eksternt medlem 75 55 33 65

Kirsten Sparvath Konsul Graus Gade 
8 - 6000 Kolding

Eksternt medlem
76 30 78 38
kisp@kolding.dk
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