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Med dette lille skrift byder vi nye elever og nye lærere vel
kommen til Langkær Gymnasium. Vi håber, at de oplysninger,
vi giver heri, kan bidrage til, at I hurtigere vil føle jer hjemme på
skolen.

Vel mødt mandag den 9. august kl. 9.45.
p.s.v.

Jens Ahm
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Skolens styrelse og struktur
Langkær Gymnasium er indtil videre en traditionel gymnasieskole med en
gymnasieafdeling og en HF-afdeling. Skolen startede i august 1975 med 1
sproglig klasse, 3 matematikerklasser og 3 HF-klasser.
Til næste skoleår er der optaget 2 sproglige klasser, 3 matematikerklasser og
2 HF-klasser. Om forsøgsplaner se side 31
Undervisnings- og kulturudvalget

Langkær Gymnasium er et amtskommunalt gymnasium. Det administreres af
Århus Amtsråd gennem dets undervisnings- og kulturudvalg, der i øjeblikket
har følgende medlemmer:

Karl Anker Pedersen (formand)
Knud Kildsgaard
Leo Nielsen
Svend Vig
Leo Farver
M. Borring Sørensen
Evald Andersen

Lederen af undervisnings- og kulturforvaltningen er amtsskoledirektør Herluf
Rasmussen.
Undervisningsministeriet

Direktoratet for gymnasieskolerne og Højere Forberedelseseksamen har det
pædagogiske tilsyn med alle gymnasieskoler og altså også med Langkær
Gymnasium. Dette betyder bl.a., at vi, når vi vil oprette nye grene eller gøre
forsøg med undervisning, der ikke er forudset i læseplanerne, skal søge
direktoratet om tilladelse.
Når der skal ansættes rektor eller lærere, skal direktoratet udtale sig om
kvalifikationerne, mens det er amtsrådet, der foretager ansættelserne.
Skolenævnet

Ved alle amtskommunale gymnasier skal der oprettes et skolenævn på 5
medlemmer, 3 valgt af amtsrådet, 2 valgt af skolens forældrekreds. I
skolenævnets møder deltager tillige rektor, lærerrådsformanden og 2 elev
repræsentanter.
Om skolenævnets opgaver hedder det i den orienterende skrivelse til for
ældrene:
Skolenævnet har en almindelig tilsynsmyndighed over for skolen. Skole
nævnet kan afgive udtalelser til forslag til amtsrådet om alle spørgsmål,
der vedrører skolen, herunder bl.a. budgetforhold. Det skal afgive erklæring i
alle forhold vedrørende skolen, der forelægges det af amtsrådet.
Skolenævnet foretager indstilling om ansættelse og afskedigelse af skolens
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leder og lærere. Endvidere medvirker det ved løsning af sociale opgaver, der er
knyttet til skolen, og formidler sammen med lærerrådet et samarbejde mellem
skolen og forældrekredsen. I sager, der vedrører ansættelse af lærere, deltager
lærerrådsformanden ikke. Elevrepræsentanter må ikke deltage i forhand
linger, der vedrører enkeltpersoner.
Skolenævnets to forældrevalgte medlemmer er:

seminarielektor Johannes Honoré (formand) telefon 986229
hjemmesygeplejerske Karen Hegelund (næstformand)
Valgt af amtsrådet:

amtsrådsmedlem Martinus Hansen
amtsrådsmedlem Knud Kildsgaard
amtsrådsmedlem Peder Steen
Lærerrådsformanden er i øjeblikket Kurt Oppenhagen og elevrepræsen
tanterne er Steen Jensen (for HF) og Nana Voss (for gymnasiet).
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Lærerrådet
Selv om Langkær Gymnasium er amtskommunalt, arbejder vi under loven om
statsgymnasier. Bekendtgørelsen om lærerråd, lærerforsamlinger og sam
arbejdsudvalg kan læses i gymnasie- og HF-håndbogen.
Medlemmer af lærerrådet er rektor og skolens fastansatte lærere, samt
timelærere på årskontrakt, som begærer sig optaget. Lærerrådet vælger en
formand, idet dog rektor og administrativ inspektor ikke kan vælges. Dette er
for at undgå, at skolens administration får en for direkte indflydelse på
lærerrådets beslutninger. Formanden indkalder til møderne, udarbejder dags
orden og leder møderne. Der vælges en næstformand til at varetage disse
funktioner under formandens forfald. Endelig vælges en sekretær, som først
og fremmest er referent.
Valg til disse poster gælder for et halvt år ad gangen. Valgperioden er fastsat
af lærerrådet, og når vi har besluttet os for en så kort valgperiode frem for et
eller to år, som er mere almindeligt, er tankengangen den, at så mange som
muligt skal have lejlighed til at erhverve sig indblik i skolens styrelse, med
deraf følgende - forhåbentlig - indsigtfuld deltagelse i lærerrådsarbejdet efter
valgperioden. Vi håber derved at undgå - eller i hvert fald hæmme - den
almindelige sørgelige tendens: at indsigt i skolens styrelse erhverves og arbejdet
udføres af en lille inderkreds. Ulempen ved den korte valgperiode er
naturligvis, at man ikke når at få ret megen erfaring i jobbet, før valgperioden
er udløbet.
Formanden indkalder til møde, når han finder det nødvendigt, og skal
indkalde, når rektor eller mindst en femtedel af rådets medlemmer kræver det.
Møderne indkaldes med otte dages varsel.
Lærerrådet har besluttet at fire elevrepræsentanter kan overvære møderne,
undtagen ved behandlingen af følgende emner: time- og fagfordelingsplaner,
stillingsopslag og stillingsbesættelse.
Eleverne kan gennem SAU få spørgsmål sat på dagsordenen.
Lærerrådet arbejder til dels gennem udvalg, som gennemarbejder et materiale
og forelægger det for lærerrådet, således at lærerrådets medlemmer kan få det
bedst mulige beslutningsgrundlag. I nogle af disse udvalg - hvilke er endnu
ikke afklaret - kan der optages elevrepræsentanter.
Lærerrådets kompetence falder i to dele: i visse sager afgiver lærerrådet
skolens indstilling, d.v.s. lærerrådet afgør sagen, i andre sager har lærerrådet
høringsret, d.v.s. rektor (eller undervisnings- og kulturudvalget) afgør sagen,
men inden da skal han spørge lærerrådet om dets mening.
F.eks. afgiver lærerrådet skolens indstilling vedrørende forsøgsundervisning.
Dette bliver aktuelt for lærerrådet på Langkær Gymnasium, fordi under
visningsministeren, som måske bekendt, har besluttet fra skoleåret 1977 at
påbegynde et større forsøg med at indlægge praktiske (erhvervsrettede) fag i
gymnasieuddannelsen.
Desuden træffer lærerrådet beslutning angående anskaffelse af undervisnings
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midler. I sager af den art bør elevrådet høres »i størst muligt omfang«, som
der står i bekendtgørelsen.
Sager, i hvilke lærerrådet har høringsret, er bl.a. antallet af klasser og
grenhold, d.v.s. oprettelse af grene i gymnasiet, time- og fagfordeling,
fagkombinationer ved ansættelse af nye lærere, budgetforslag, og års
prøvernes ordning og omfang.
Lærerrådets arbejde har i det forløbne skoleår været præget af at skolen er
under opbygning. Lærerne skal finde hinanden, lærerrådet skal finde frem til
en arbejdsform. Når skolen finder sin form, vil lærerrådets arbejde for
modentlig også komme i fastere rammer; det vil kunne planlægges bedre.
Kurt Oppenhagen

Elevrådet
Elevrådet burde bestå af to repræsentanter fra hver klasse (en repræsentant +
en supleant). Desværre har erfaringerne vist os, at det er svært at få folk til at
forblive aktive - hvilket har resulteret i en kraftig udskiftning af elevråds
medlemmerne i det første halve år, endda har enkelte klasser overhovedet
ikke været repræsenteret. Dette har gjort elevrådsarbejdet en del vanskeligere,
idet kommunikation imellem elevrådet og de enkelte klasser har manglet.
Resultatet heraf er, at nogle elever har fået det indtryk, at det kun er en
minoritetsgruppe, der er blevet hørt og dermed har været bestemmende. Her
skal dog lige pointeres,at elevrådsmøderne altid har været åbne, hvilket vil
sige, at hvis man var utilfreds, eller havde nogle ting man gerne ville have
ændret, kunne man møde op og udtale sig.
I løbet af sidste skoleår er vi blevet meldt ind i tre organisationer. LAK som er
de HF-studerendes organisation. DGS som er gymnasieelevernes organisation
og DUS som står for de uddannelsessøgendes samarbejdsudvalg, hvilket er en
organisation for samtlige uddannelsessteder.
En del af de aktiviteter, som elevrådet har været med i, har drejet sig om
nedskæringer og adgangsbegrænsning på uddannelsesområdet, hvilket sikkert
også vil få en central plads i vort fremtidige arbejde, og naturligvis den
styrelsesdebat som vi startede sidste år. (Se også under Debat).
Jytte Mathisen/Dita Dalmose

Samarbejdsudvalget (SAU)
De officielle bestemmelser såvel om lærerråd som om samarbejdsudvalg
findes i undervisningsministeriets bekendtgørelse af 23. december 1969. Se
gymnasie- og HF-håndbogen.
I samarbejdsudvalget på Langkær Gymnasium er der 8 medlemmer, 4 elever,
2 lærere valgt af lærerrådet, lærerrådsformanden og rektor som er formand.
I slutningen af skoleåret 1975/76 havde udvalget følgende sammensætning:
Rie Honoré la, Mette Nørgaard Ix, Birgitte Grosen Ir og Erik Bøttger Ir.
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Erik Laage-Petersen, Knud Erik Breitenbauch, Kurt Oppenhagen (lærerråds
formand), Jens Ahm (rektor).
Af de sager, samarbejdsudvalget har beskæftiget sig med, er drift af skolens
kantine formentlig den vigtigste. SAU har i begyndelsen af skoleåret ansat
Kirsten Haugaard som kantinebestyrer. Ansættelseskontrakten, der er revi
deret på grundlag af erfaringerne fra skoleåret, lyder nu således:
Kontrakt mellem SAU på Langkær Gymnasium og kantinebestyreren,
august 1976 - august 1977.
Denne kontrakt træder i kraft pr. 1. august 1976 og kan opsiges skriftligt
fra begge sider med 3 måneders varsel.
Kantinebestyreren passer skolens automater samt udsalget i spisefri
kvarteret. Kantinebestyreren indestar for bogføring af kasseregnskab,
lønregnskab, skatteregnskab og evt. momsregnskab.
SAU lønner en revisor til at udfærdige et revideret regnskab to gange
årligt.
Kantinebestyreren kan - efter aftale med SAU - antage fast medhjælp evt.
blandt skolens egne elever.
Kantinebestyreren får samme timeløn som rengøringsassistenterne, plus
et fast beløb på kr. 7.000 om året. Timetallet aftales for et år ad gangen
pr. 1. oktober.
SAU bestemmer varesortimentet i samråd med kantinebestyreren og
tager stilling til alle udsalgspriser.

På adskillige møder har vi drøftet, hvad der skal sælges i kantinen, hvad det
skal koste o.s.v. Desuden har SAU for nylig indkøbt en kolddriks-automat,
således at kantinen nu omfatter 2 automater plus udsalget i spisefrikvarteret. I
dette halvår har det været muligt også at købe smørrebrød i kantinen.
Automaterne bruges ikke alene af skolens elever, men også af dem, der
benytter skolens ledige lokaler og af deltagerne på de mange week-end-kurser.
Af overskuddet har SAU bevilget kr. 2.000 til dækning af udgifter i
forbindelse med modtagelse af nye elever.
Samarbejdsudvalget har udarbejdet ordensregler eller praktiske meddelelser,
som vi har kaldt dem i dette hæfte. De har endnu ikke været forelagt
skolenævnet. Dc står anført nedenfor.
Herudover skal nævnes, at samarbejdsudvalget har forberedt juleafslutning
og årsafslutning og har planlagt fællesarrangement og fester for elever og
lærere. SAU har nedsat to faste udvalg - et festudvalg og et morgensamlings
udvalg. Det sidste har til formål at planlægge morgensamlingen, der i år har
fundet sted to gange om ugen. Formålet med morgensamlingen har SAU
formuleret således:
Formålet med morgensamlingen er at give information om forhold inden
for og uden for skolen. Morgensamlinger kan også anvendes til at bringe
korte underholdningsindslag.
Jens Ahm
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Lærerfortegnelse
JA
rektor Jens Ahm
Søndervangs Allé 45, 8260 Viby J.
fransk 2a

147612

ES
adjunkt Erik Strandgaard Andersen
Mølleparken 6, 8320 Mårslet
kemi 2xzF, 2xyzN, ly, Iz
fysik 2xzF, Iz

290873

AB
adjunkt Asker Bentsen
Egebjergvej 10, 8220 Brabrand
historie 2x, 2r
samfundsfag 2axyzS, 2P, 2QR, lp, Iq

262418

EB
stud, scient. Eva Biehe
Terp Skovvej 84, 8270 Højbjerg
gymnastik 2ax, 2yz, lax, Iby, Iz, Ipq
fritidssport

112124

TB
adjunkt Thorkild Boas
Rosenvangs Allé 36, 8260 Viby J.
dansk 2z, 2q
gymnastik 2ax, 2yz, lax, Iby, Iz, 2PQR
fritidssport

112973

KB
adjunkt Knud Erik Breitenbauch
Lystrupvej 178, 8520 Lystrup
biologi 2xyzN, 2PQR, lp, Iq
gymnastikassistent

224216
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VB
adjunkt Vibeke Brose
Oehlenschlägersvej 9, 8230 Åbyhøj
fransk 2y, la, 2PQR

ER
adjunkt Erling Baastrup
Rydevænget 43, 8210 Århus V.
fysik ly, 2PQR
matematik lq

159254

OC
adjunkt Orla Christensen
Moltkesvej 6, 8260 Viby J.
dansk 2x, lq
engelsk la, 2pr

141808

UC
adjunkt Ulla Bech Christensen
Neptunvej 56, 8260 Viby J.
matematik 2yF, lb, lx, 2PQR

110477

KF
adjunkt Kurt Finsten
Parkvej 14, 8270 Højbjerg
dansk la, lb, lz
formning 2az, 2xy, 2PQR, lp, lq
frivillig formning

PF
adjunkt Poul Aage Fogde
Elstedhøj 24, 8520 Lystrup
religion 2a, 2x, 2p
engelsk 2aN, lz, 2qr
12

151284

273342

224166

SH
adjunkt Søren Halse
Bentesvej 39, 8220 Brabrand
fysik 2yF
matematik 2a, 2xyzS, 2xyzN, la, ly

150061

HM
adjunkt Henny Mejer Jensen
Karensmindevej 13, 8260 Viby J.
dansk 2y
tysk 2aN, lq

291549

KO
adjunkt Kurt Oppenhagen Jensen
Søtoften 16, 8250 Egå
engelsk lb, 2PQR
latin 2aN, la

220628

RJ
adjunkt Ruth Jensen
Tordenskjoldsgade 83, 8200 Århus N.
engelsk Ix, ly, lp, lq

ÅJ
adjunkt Aage Jørgensen
Bakkelodden 2, 8320 Mårslet
dansk 2a, Ix, 2r, lp

UK
cand. mag. Uffe Karner
Bjørnhøj vej 2, 8200 Århus N.
latin Ib
oldtidskundskab 2z, la, Ib, Ix

160817

270537

231374
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LO
Lone Påvig
Grethesvej 4, 8220 Brabrand
psykologi 2PQR

151899

AK
cand. mag. Anni Klein
Gråmejsevej 8, 8800 Viborg
dansk 2p
fransk ly

625821

LP
adjunkt Erik Laage-Petersen
Espedalen 25, 8240 Risskov
matematik 2xzF, Iz, lp

175723

FO
adjunkt Finn Olsen
religion 2y, 2z, 2r
historie 2z, ly, 2q, la, lp
oldtidskundskab 2a, 2x, 2y, ly, Iz
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BP
adjunkt Bent Pedersen
Skodshøjen 35, 8340 Risskov
tysk la, lb, 2PQR, lp
dansk ly

177757

KR
adjunkt Karen Ratzer
Marius Simonsensvej 5, 8200 Århus N.
fransk 2x, 2z, Ib, Ix, Iz
spansk 2PQR

160345

KS
adjunkt Knud Stelzner
Grøfthøjparken 87, 8260 Viby J.
283942
geografi 2xzF, 2yF, 2xyzS, 2xyzN, la, Ib, lp, Iq

FS
adjunkt Frede Storborg
Kærgade 5, 8900 Randers
kemi 2yF, 2xyzS, lx, 2PQR
fysik 2xyzS, 2xyzN, Ix

436767

OS
adjunkt Ole Straarup
Skolegade 21,8000 Arhus C.
131551
musik 2az, 2xy, la, Ib, Ix, ly, 1z, 2PQR, Ipq
frivillig korsang

SØ
adjunkt Erling Sørensen
Jønhøjvej 11,8230 Åbyhøj
religion 2q
historie 2a, 2y, Ib, Ix, Iz, 2p, Iq

155751

skolesekretær Birthe Jensen
Merkurvej 13, Søften 8382 Hinnerup

986656

skolesekretær Sonja Winther Larsen
Primulavej 1, Tiist, 8381 Mundelstrup

241265
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pedel Knud Erik Haugaard
Torstilgaardsvej 100, Tiist, 8381 Mundelstrup 241228

kantinebestyrer Kirsten Haugaard
Torstilgaardsvej 100, Tiist, 8381 Mundelstrup 241228

pedelmedhjælper Hans Ottosen
Torstilgaardsvej 80, Ith, Tiist, 8381 Mundelstrup

Lis Leth
Langkærvej 18 st.th., Tiist, 8381 Mundelstrup241417

Rektors stedfortræder......................................................... Henny Mejer Jensen
Administrativ inspektor........................................................ Erling S. Sørensen
Indre inspektion samt tilsyn med AV-materiel
(herunder sproglaboratorium).................... Kurt Oppenhagen og Karen Ratzer
Boginspektor................................................................................ Asker Bentsen
Bibliotekar................................................ ................................ Åge Jørgensen
Tilsyn med fysik og kemisamling............................................. Erik Strandgaard
Tilsyn med geografisamling........................................................ Knud Stelzner
Tilsyn med biologisamling............................................ Knud Erik Brcitcnbauch
Skemalægger..................................................................... Ulla Bech Christensen
Studievejleder ved HF.......................................................... Henny Mejer Jensen
Elevrådgiver for gymnasiet.............................................................. OleStraarup
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Klasselærere 1976/77
2.a.................................... HM
2.x......................................LP
2.z......................................TB
2.y.................................. VB
2.p.................................... KF
2.q.................................. AB
2.r...................................... ÅJ

l.a..................................
l.b..................................
1.x..................................
ly..................................
l.z..................................
l.p..................................
l.q..................................

OC
KO
UC
FO
OS
BP
KS

Kommentarer vedrørende
introduktionsugearrangementet
For gymnasieeleverne vil programmet for introduktionsugen adskille sig fra
HF’ernes program om tirsdagen og om onsdagen.

Tirsdag:

1 .-2. time
3.-4. time
5.-6. time

Faglig introduktion
Frit samvær, eventuelt udlevering af bøger.
Faglig introduktion.

Onsdag:

1.-3. time
4.-6. time

Som HF (skolens forskellige organer).
Forberedelser til senere »hyttetur« samt løsning af
praktisk opgave, som går ud på, at de nye klasser skal
bidrage til den fælles underholdning ved kaffebordet
fredag morgen (sammen med klasselærerne).

2.g og 2.HF har normal skolegang, hvor der ikke er fællesarrangementer.
Tutorordning: 2 gamle elever følger hver ny klasse ugen igennem undtagen på
HYTTETUREN.

Programmet er udformet af introduktionsudvalget, det består af følgende:
Gamle elever

Nye elever (HF)

Lærere

2.y Mogens
2.z Anne Mette
2.x Jette
2.a Dita
2.p Birthe
2.r Ilona/Linda
2.q Jytte

Susanne Lytken
Kenneth
Conny

Ole S
KurtO
Henny
KnudS
Bent P
(Se næste side)
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SKEMAPLAN FOR INTRODUKTIONSUGEN mandag den 9. august til fredag den 13. august 1976.

MANDAG

TIRSDAG
Gymnasiet:
Faglig introduktion.

1. time

HF:
Hyttetur.

kl. 9,45-11,00
Fælles morgenbord
(Gamle dg nye elever,
lærere, TAPere, pedel
blandes ved div. borde)

2. time

3. time

Herunder:
1. Velkomst v/Jens
/ 2 Velkomst v/elever

-Program for turen------- ,
mandag den 9. august^
Se kommentarerne.

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Faglig introduktion / Fælles morgenbord,
Med udgangspunkt i
introduktionsskrift
(se onsdag)
1
herunder indslag fra
og Gymnasie- og HFnye HF-ere og gymna
Normalskema følges
håndbøger orientering
så vidt muligt,
/ sieelever indøvet
om skolens struktur
tirsdag og onsdag
(de forskellige orga-{ kun skal hvert fag
—have en dobbelttime)-} Diskussion om ugens-----ner cg deres virke).
forløb
Repræsentanter for di
Plenum:
verse råd + tutorer,
Kun nye elever +
klasselærer + lærer
tutorer
deltager.
Foregår i de enkelte i
klasselokaler
|

Faglig introduktion / Faglig introduktion2. fag torsdag

3 Lærerrepræsentation

--------------------------------------- z
Kl. ll,oo
Klasserne følger klas
selærerne til et (fag)
lokale, hvor

4. time

1

3
5. time

1

Papir udleveres
Skema skrives
Klassens lærere præ
senterer sig.
Tutorerne præsenterer
sig.

Faglig instruktion:
(Bekendtgørelse gen
nemgås i grupper, fag
lærer og tutorer, vej
ledere besvarer spørg
.. UlUi .
Z

Diskussion om medbe
stemmelse, hvordan
praktiseres den).

___________ 1 ---------------------------------------- 4
6. time

RUNDVISNING 1 små
grupper
Skoledagen slut
ca. kl. 13,oo.

Fri

Faglig introduktion /
3 . fag tor sdag

1

Folkedans for alle
på skolen

Plan over skolen
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Skolens udlån af læremidler
1. Udlevering

Hver elev skal kvittere med personlig underskrift på den liste, som følger med
hvert bogsæt. Alle elever skal modtage bogen, også selv om man har et privat
eksemplar.
Underskriften er elevens garanti for ikke at blive afkrævet bøger, han/hun
ikke har modtaget. Bogen forsynes straks med navn og klasse. Gøres det ikke,
er bogen »ejerløs«, hvis den mistes på skolen.
Da man er fuldt erstatningspligtig for de udleverede bøger og deres tilstand,
stilles der fornuftigvis krav om indbinding. Forsvinder en bog helt, kan man
som regel købe et eksemplar hos boginspektor.
2. Aflevering

Ved hvert års afslutning modtager eleven en liste over, hvilke bøger der skal
afleveres. Indsamlingen foretages enten af faglæreren direkte eller til bog
inspektor. Bøgerne skal da være uden bind og renviskede. Manglende
eksemplarer betales på stedet.

Statens uddannelsesstøtte
Den vigtigste betingelse for at opnå støtte fra Statens Uddannelsesstøtte er, at
man er fyldt eller fylder 18 år inden 1. juli det første skoleår.
Elever under 18 år kan søge ungdomsydelse i bopælskommunen.
Skemaer til SU kan fås på kontoret, hvor der samtidig udleveres en brochure
og en vejledning i udfyldelse af skemaet. Efter at skemaet er udfyldt, afleveres
det igen på kontoret, hvor stipendienævnet klargør ansøgningen og sender den
ind til Statens Uddannelsesstøtte.
Statens Uddannelsesstøtte kræver, at enhver skole skal oprette et stipendienævn, der består af lige mange repræsentanter for lærere og elever. I dette
skoleår har eleverne ikke valgt nogen repræsentanter, men forhåbentligt
lykkes det til næste år.
Birthe Jensen
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Befordring
For elever, der har over 7 km til skolen, yder Århus amtskommune befor
dringsgodtgørelse. Sædvanligvis til billigste offentlige transportmiddel. Så
fremt offentlige transportmidler ikke kan benyttes, må der søges om tilladelse
til at benytte eget køretøj.
Ansøgningsskemaer til befordringsgodtgørelse fås på kontoret.
Da Langkær Gymnasiums elever fortrinsvis kommer fra Hadsten, Hamme
og Hinnerup kommuner, er der sørget for, at der er passende transport
muligheder til disse områder.
Hadsten

Den ordinære rutebil Randers-Hadsten-Århus holder på Viborg landevej
ved en ny tunnel, der fører under Viborgvej til gymnasiet.
Fra Hadsten er der oprettet 2 føderuter til henholdsvis Astrup og Lyngå.
Hammel

Den ordinære rutebil Viborg-Hammel-Århus holder ligeledes ved tunnellen
på Viborg landevej ud for gymnasiet.
Hinnerup

Århus amtskommune har oprettet en direkte rute fra Hinnerup-Søften til
Langkær Gymnasium morgen og eftermiddag.

Mødepligt
I både HF- og gymnasieafdelingen er der ad lovmæssig vej bestemt, at der er
mødepligt. Ud over, at det medfører en pligt til at møde til hver time, inde
bærer det også, at stillede skriftlige opgaver af enhver art skal afleveres til
de fastsatte tidspunkter.
Hvis man har været forhindret i at møde, bør man i egen interesse give en
forklaring på fraværet. Forsømmelsessedler afhentes og afleveres til klasse
læreren. Ved gentagne fravær på grund af sygdom kan der blive tale om do
kumentation af sygdommen.
Hvis man af tvingende grunde må anmode om frihed, indhentes rektors til
ladelse - senest dagen før.
Meddelelse om forsømmelser og anmodning om frihed skal for alle elever
under 18 år udfærdiges af hjemmene. Derimod har elever, der er fyldt 18 år
ret til selv at udfylde forsømmelsessedler. Fritagelse - helt eller delvis - fra
idræt kan gives en uge ad gangen, dog højst fire uger efter skriftlig anmod
ning. Hvis fritagelsen skal vare mere end 4 uger, kræves lægeattest, der er
udstedt på en særlig blanket, som udleveres på skolen. Ved midlertidig fri
tagelse fra idræt skal eleven overvære undervisningen for at have hørt de
instrukser m.v., der gives i forbindelse med undervisningen. Fritagelse derfra
kan kun gives af rektor.
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Som supplement aftrykkes undervisningsministeriets skrivelse af 5. aug. 1974:

UNDERVISNINGSMINISTERIET

Direktoratet for gymnasieskolerne og HF
Frederiksholms Kanal 26

122o København K

J.nr. 32-75-00/74
Den 5« august 1974

Til rektorerne for samtlige HF-kurser.
Angående mødepligt.

Der er mødepligt til undervisningen ved HF-kurserne.
De ny bestemmelser for mødepligten findes i HF-bekendtgørelse
af 24. april 1974 i § 5, stk. 1 og 2 samt § 9, stk. 3.

Overholder kursisterne ikke betingelserne for at gå på kursus,
skal der ske indstilling til direktoratet om bortvisning og even
tuel overførelse til selvstuderende status.

Direktoratet skal herved anmode samtlige HF-kurser om at ind
rette deres administration af reglerne om mødepligt efter neden
stående retningslinier:

Kursisterne skal orienteres om mødepligten, og om hvilke forholdsreg

ler kursus og direktoratet agter at benytte, hvis den ikke overholdes.
Det er-rektors pligt at sørge for mødepligtens opretholdelse.

Der føres omhyggelig kontrol med kursisternes fremmøde, såvel generelt,

som i de enkelte fag.
Rektor drager omsorg for, at kurserne har en løbende oversigt over
hver enkelt kursists samlede forsømmelse og forsømmelser i enkelte

timer.

Forsømmelighed med aflevering af skriftlige opgaver, stile, rapporter,
m.m. sidestilles principielt med dage- eller timeforsømmelser.

Der er ikke fastsat nogen fast mødeprocont, men skønner kursus, at en
kursist ved fortsat fravær i løbet af kursusforløbet vil komme op på

et fravær, der kan begrunde bortvisning, skal rektor give kursisten en

mundtlig advarsel. Studievejlederen bør samtidig gennem en samtale med
kursisten forsøge at motivere ham (hende) til at møde til undervisnin

gen.
Fortsætter fraværet trods den mundtlige advarsel, skal kursisten have
en skriftlig advarsel i anbefalet brev.
Hvis heller ikke den skriftlige advarsel har den ønskede effekt, skal

der almindeligvis ske indberetning til direktoratet. Forinden bør
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faglærerne og studievejlederen have haft lejlighed til at udtale sig,
og kursisten til at fremkomme med en redegørelse. Såvel udtalelse

som redegørelse samt en oversigt over fraværet bilægges indberetningen,
som kan have to former:
1) en indberetning om det store fravær, der munder ud i, at kursus

trods alt er villig til at lade kursisten få endnu en chance, hvil
ket man beder direktoratet tage med i overvejelserne;
2) en indstilling om bortvisning af kursisten.

For stort fravær eller manglende aflevering åf skriftlige arbej
der blot i et enkelt fag kan medføre bortvisning fra kursus.

Det understreges, at mødepligtsadministrationen i modsætning til
tidligere omfatter kursusforløbet som helhed. Mundtlig og/eller skrift

lig advarsel givet i slutningen af 1. kursusår har således virkning
også for det (de) følgende kursusår.

I ganske særlige tilfælde (og i følge HF-bekendtgørelse af 24.
april 1974 § 9, stk. 3) kan kursister, der f.eks. på grund af længere

tids sygdom eller hospitalsophold har måttet forsømme undervisningen,

efter direktoratets godkendelse få tilladelse til at fortsætte kursus

undervisningen, dog således at de går til eksamen med selvstuderende

pensum i de fag, hvor et sådant findes.
Nærværende skrivelse erstatter direktoratets skrivelse af 2o.
marts 1972 (j.nr. ll-oo-ol/72).

P. D. V.

Jørgen Olsen
undervisningsinspektør

Skolens kommentarer:

Som en tommelfingerregel kan det siges, at et fravær på 15% i alle fag og over
20% i et enkelt fag bringer en elev i farezonen. Der foretages dog i hvert enkelt
tilfælde et skøn.
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Evaluering
Undervisningen skal løbende evalueres, hedder det i de nye gymnasiebestemmelser, og noget lignende kommer der sikkert til at stå i den nye HFbekendtgørelse. Ordet evaluering er nyt. Det kan bedst oversættes ved
vurdering eller bedømmelse. Man skelner mellem den eksterne og den interne
evaluering. Ved den eksterne forstås en række oplysninger (karakterer) til brug
uden for skolen, altså en slags adgangstegn til de videregående uddannelser.
Den interne evaluering, og det er den, der først og fremmest sigtes til i de nye
bestemmelser, har en helt anden funktion. Den vedkommer nemlig kun lærer
og elev og består i en vurdering af den pædagogiske situation, de befinder sig i
under undervisningsforløbet. Det er selvfølgelig heller ikke noget nyt, at der
finder en vurdering sted i det daglige arbejde. Men vurderingen har hidtil
næsten udelukkende været ensidig, d.v.s., har formet sig som lærerens
bedømmelse af elevens arbejde.
Når man nu udtrykkelig har fremhævet den interne evalueringsbetydning i
undervisningssituationen, må det derfor ses som et ønske om også at aktivere
eleverne på dette felt. Det er hensigten, at eleverne i højere grad end tidligere
skal lære at vurdere deres standpunkt (selvevaluering) og sammen med læreren
vurdere undervisningens planlægning, form og effekt. Forhåbentlig kommer
dette til at medføre, at læreren mere opfattes som vejleder og igangsætter end
som bedømmer. Begge parter, både lærer og elev, har naturligvis den største
interesse i at få konstateret, om undervisningsmålet virkelig nås. Set fra
elevernes synspunkt: Har jeg haft udbytte af undervisningen? Hat jeg lært
noget? Set fra lærerens: Har undervisningsform og planlægning været i
orden? Er der sket den forventede indlæring? Kort sagt har undervisningen
været god nok?
Der gives ingen konkrete anvisninger på, hvordan dette skal foregå i praksis,
så det er altså op til elever og lærere at finde frem til de evalueringsformer, der
passer bedst til den specielle undervisningssituation.
(Kilde: Ballerup Gymnasium)

I stedet for at give standpunktskarakterer i december vedtog lærerfor
samlingen at give en intern evaluering, praktiseret på den måde, at hver
faglærer talte med den enkelte elev.
De fleste, både gymnasieelever og HFere, benyttede sig af tilbuddet, da
samtalen gerne skulle klargøre, om eller hvordan man fik det største udbytte af
undervisningen.
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Studievejledning HF
Langkær Gymnasium har som landets øvrige kurser en fast etableret studie
vejlederordning for HF. Denne er i det forløbne år varetaget af under
tegnede.
Studievejlederens arbejdsområde kan være svært at afgrænse, men kort kan
det formuleres sådan, at studievejlederen skal være parat til at yde den
studerende bistand i alle forhold, der mere eller mindre direkte påvirker den
studerendes udbytte af eller præstationer i undervisningen.
I det følgende vil jeg omtale nogle af de opgaver, jeg som studievejleder har
taget mig af:
Optagelse
Som I selv har erfaret, taler den enkelte ansøger med studievejleder og rektor
bl.a. med det formål at få belyst ansøgerens baggrund for og mål med HFuddannelsen.

Orienterende møde i juni
Formålet med dette møde er at blive »rystet lidt sammen« inden skoleårets
start. I år følgende program:
a) Orientering om SU.
b) Rundvisning.
c) Over en øl og en ostemad drøftelse af klassesammensætning. Ud fra hvilke
kriterier?
Introduktion (skal vi have en sådan, i så fald - hvor skal den foregå - skole
eller internat?)
Introduktion
Studievejlederen er med i tilrettelæggelsen af introduktionen, der skulle have
det formål at smidiggøre overgangen fra den ene sociale situation til den
anden (skole).
En prioritering af trivsel i starten skulle gerne have en positiv indvirkning på
det faglige.
Personlige problemer
For mange HFere er det en stor overgang efter et eller flere år i erhvervslivet at
vænne sig til skolebænken igen. Man har vidt forskellig baggrund og de
aldersmæssige og sociale forskelle er store.
Der opstår let problemer med at tilrettelægge det daglige arbejde, de faglige
krav kan ikke honoreres, der er evt. kontaktvanskeligheder med kammerater
og lærere. Kort sagt utryghed i den nye situation. Det vil være naturligt at
snakke med studievejlederen om disse problemer, inden man kører helt fast.
Til at afhjælpe problemer af mere praktisk art, kan jeg nævne, at der f.eks.
gives støtteundervisning (15 timer) i engelsk, tysk og matematik, specielt
beregnet for elever der har været ude af skolen nogle år. En samtale om
tilrettelæggelsen af arbejdet kan være gavnlig, da det ofte viser sig, at ens
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arbejdsvaner er dårlige. (Se studieteknik).Nogle af de nævnte ting kan bevirke,
at man får for mange forsømmelser. Det er derfor vigtigt at tage højde for det
fra begyndelsen.
Problemerne kan vel inddeles i forhold til:
a) skolen, (fagene, klassen, lærerne)
b) hjemmet, (forældrene, ægtefælle, børn, økonomi, pladsforhold)
c) sig selv (psykiske problemer).
Tilvalgslisterne uddeles af studievejlederen, (valg finder sted medio november
og april), der også tilrettelægger tilvalgsorienteringen og råder den enkelte med
hensyn til tilvalgskombination.
Hvis en »snak« om problemerne ikke hjælper, og det gælder vel især punkt b
og c, kan der etableres en kontakt til psykolog og psykiater og ligeledes
revalideringen og socialkontorer.
Studievejlederen kan i den sammenhæng, mener jeg, opfattes dels som en
neutral tilflugt for den studerende dels som formidler af professionel vej
ledning.

Erhvervsorientering
Udover de nævnte funktioner har studievejlederen til opgave at give vejledning
i erhvervsorientering, enten kollektivt eller individuelt. I begyndelsen af august
vil jeg sammen med erhvervsorienteringslærerne for gymnasiet indrette et
E.O.-lokale, som gerne skulle benyttes flittigt.
I februar havde vi besøg af studentervejlederne, selv om vi »kun« havde
1 .HFere. Dette besøg vil blive arrangeret hvert år.
Studieteknik
Ligeledes giver studievejlederen 6 timer i grundlæggende studieteknik, der så
følges op af de enkelte fag ved, at lærerne gør opmærksom på de særlige
forhold og viser metoder, der kan lette arbejdet med og tilegnelsen af det
faglige stof.
Der er i år givet 3 dobbelttimer med følgende emner:
1. Notatteknik.
2. Læseteknik (læseprøve kan vise, at man evt. har brug for special
undervisning).
3. Indlæringspsykologi (de almene studiemetodiske regler for lektielæsning
gennemgås).
Det må slås fast, at undervisning i studieteknik er en hjælp til selvhjælp. I får
demonstreret nogle metoder, som I kan få gavn af, hvis I selv arbejder videre
med dem. Naturligvis er I ikke blevet bedre efter 6 timers undervisning. Men at
man kan blive bedre, viser alle erfaringer.
Jeg har fast træffetid 5 timer om ugen, men derudover kan I som regel træffe
mig på skolen hver dag mellem 8 og 14.
Henny
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Elevrådgivning i gymnasiet
På Langkær Gymnasium har vi en elevrådgivningsordning for gymnasie
elever. Ordningen kører som forsøg på amtets gymnasier, og jeg skal forsøge
at ridse op, hvad en sådan ordning kan bruges til.
Det er ingen hemmelighed (spørg blot 2.g’erne!), at gymnasiet for mange af jer
vil være et sted, som I kan få vanskeligheder med at vænne jer til. Vi arbejder
på en anden måde end i folkeskolen, I skal lære »et nyt sprog«, I bliver sat
sammen med kammerater, som I ikke kender, I får nye lærere o.s.v.Alle disse
forhold kan komme til at skabe problemer, i klassen, i forholdet til lærerne og
måske også i forholdet til hjemmet og forældrene. De fleste af disse problemer
løses bedst ved, at man snakker så åbent som muligt med de direkte
implicerede, men kører man fast, kan man henvende sig til undertegnede. Jeg
skal så forsøge at hjælpe, så godt jeg kan.
Der er mange gymnasieelever, som helst ikke vil have deres forældre »blandet
ind i forholdene på skolen«. Jeg vil gerne slå til lyd for, at vi forsøger at få så
åbent et forhold mellem skolen og forældrene som muligt, (jeg håber, jeres
forældre også læser dette!). Jeres forældre er meget velkomne til at henvende
sig til skolen og til mig, hvis der er noget, de gerne vil snakke med os om.
Endelig skal jeg anmode jer om, at I, såfremt I tager problemer med jer fra
jeres gamle skole, lader mig det vide, så vi kan hjælpe jer. Jeg tænker hér på,
at nogle af jer tidligere har fået hjælp med skolearbejder, f.eks. i forbindelse
med læsevanskeligheder eller lignende. Sig det med det samme, så vi ikke skal
bruge en rum tid på selv at finde ud af det.
Kontoret for elevrådgivning ligger i administrationsfløjen. På skemaet uden
for døren vil kontortiderne blive slået op, men iøvrigt må jeg »jages« hele
skoledagen. Et besøg i musikafdelingen vil som regel give bonus.
Ole Straarup

Frivillige musikalske aktiviteter
Kor og orkester

På skolen findes der et (endnu ikke særlig talstærkt) kor og et ditto orkester.
Såvel koret som orkesteret er åbent for alle, som er interesserede i at deltage.
Prøvedage- og tider fastlægger vi i fællesskab, når vi har snakket sammen på
et møde, som jeg indkalder til inden længe.
Sidste år tog vi på kor- og orkesterweekend til Vestbirk Højskole for at blive
rystet sammen og få startet årets arbejde på bedste facon. Med på turen var
også lærere og elever fra Viby Amtsgymnasium. En sådan tur vil også blive
arrangeret i år i samarbejde med andre gymnasier i området. Jeg kan anbefale,
at alle, der måske kunne tænke sig at være med til at synge og spille efter
skoletid, tager med på turen for at få en fornemmelse af, hvordan vi arbejder
og med hvad.
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I skoleåret 1975-76 arbejdede vi tæt sammen med en del af Århus-gymnasierne
om et fællesprojekt: en amerikansk rockkantate »Creation« og uddrag af
Duke Ellington’s »Second Sacred Concert«. Programmet blev opført på
skolerne i skoletiden (fællestimer) samt ved en aftenkoncert for forældre og
bekendte. Vi regner med, at der også i år vil blive anledning til at lave
fælleskoncerter med de øvrige gymnasier.
På hjemmefronten havde vi i maj måned en uformel »koncert«, hvor de
enkelte klasser og musikere spillede og sang for hinanden i forbindelse med en
fest. Efterhånden som man blev varmet op og overvandt nervøsitet og andet
underligt, forløb den fælles musiceren på bedste vis og var en udmærket
optakt til den efterfølgende festivitas.
Nu da vi bliver flere og mulighederne for større arrangementer derfor bedre,
har jeg snakket med nogle af korsangerne om at lave en lokal musikalsk
forestilling. På forslag er en amerikansk rock-musical »Electronic Baby«, som
udover det musikalske vil kræve skuespillere, teknikere og meget andet. Det
kan vi vende tilbage til, men jeg ville gerne høre fra folk, som kunne tænke sig
at være med til et sådant større arrangement. Men som sagt: Alle er velkomne.
Jeg håber, vi bliver mange.
Ole Straarup

Om fritidsidræt
Vejledning vedrørende idræt

i henhold til bekendtgørelse om højere forberedelseseksamen af 24. april
1974 §42.
Fritidssport

Der kan arrangeres frivillig træning i et sådant omfang, at alle interesserede får
lejlighed til at træne mindst én gang om ugen. Disse timer kan dels ligge i
skoletiden, såfremt det skemateknisk er muligt, dels uden for den normale
skoletid.
I det kommende skoleår kan vi tilbyde undervisning i følgende idrætter inden
for fritidssportsområdet:
1. Atletik
2. Badminton
3. Basketball
4. Volleyball
5. Redskabsgymnastik
6. Trampolin/minitrampolin
7. Håndbold
8. Rytmisk gymnastik
9. Bordtennis
10. Tennis
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Ved skoleårets begyndelse vil der blive sendt lister rundt, som man kan skrive
sig på. For at et hold kan oprettes, skal der være tilmeldt mindst 10 deltagere.
Hvis der melder sig over 17 deltagere på et hold, kan der påregnes to
instruktører.
Vedrørende påklædning i forbindelse med idrætstimerne:
Da det i det ministerielle cirkulære kræves, at man møder omklædt til
idrætstimerne, anbefaler vi, at man som minimum anskaffer sig en langærmet
bluse, shorts, gode sportssko samt nogle par sokker. Vi vil endvidere kraftigt
anbefale, at man anskaffer sig en træningsdragt.
Thorkild Boas/Eva Biehe

Praktiske oplysninger
Parkering

Cykler og knallerter placeres i kælderen under idrætshallen. Biler og motor
cykler placeres på parkeringspladsen.
Overtøj

Afleveres i garderoben i kælderen. Der må ikke efterlades penge eller
værdigenstande der.
Rygning

Rygning er tilladt i kantineområdet og på gangene i fællesområdet.

Biblioteket
At opbygge et gymnasiebibliotek er ingenlunde en sag, der lader sig ordne fra
den ene dag til den anden. Det kræver bl.a. en nøje overvejelse af principperne
for bogindkøbspolitiken, også under hensyntagen til, at der jo ikke er ube
grænsede midler til rådighed. Men det kræver også en stillingtagen til en
række mere praktiske problemer, der knytter sig til selve den fysiske ramme
og drejer sig om bogbehandling, hyldeopstilling, kartotekssystematik o.s.v.
I det forløbne første skoleår, hvor vi jo alle har haft meget at se til, er der i al
stilfærdighed blevet taget hul på alle disse problemer, ligesom der vitterligt er
blevet indkøbt ganske mange bøger til biblioteket.
Bogindkøbene financieres i gymnasiets etableringsperiode over rektorbevil
lingen, i et vist begrænset omfang dog tillige over en konto på driftsbudgettet,
som hedder samlingskontoen. Ifølge en opgørelse foretaget den 8. juni 1976
er der over rektorbevillingen foretaget indkøb af bøger for kr. 78.000. Dette
er kun en mindre del af den bogmængde, som skal indkøbes over denne bevil
ling, altså inden etableringsfasens ophør den 31. juli 1978. Ganske vist kender
vi ikke endnu rektorbevillingens størrelse, men fra amtets side har man stillet
os i udsigt, at den vil blive på max. kr. 2.500.000 (når vi i det forløbne skoleår
har kunnet foretage indkøb over rektorbevillingen, skyldes det, at kr.
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1.000.000 blev »frigiver« ved skolens start). Tager man udgangspunkt i
Skanderborg amtsgymnasiums rektorbevilling og går ud fra, at vi gennem
fører den samme forholdsmæssige fordeling på hovedområder, når man frem
til et samlet beløb kr. 360.000 til biblioteksindkøb.
Hvad angår problematikken omkring bøgernes katalogisering og fysiske
placering, så nåede man på et lærerrådsmøde i efteråret til enighed om, at det
mest hensigtsmæssige måtte være en fag-for-fag-opstilling med en overskuelig
underinddeling efter hvert fags behov, - samt at der ved siden af det
alfabetiske kartotek skulle etableres et systematisk, der ret nøje afspejlede
opstillingen. Man anmodede amtet om akcept af en sådan ordning af biblio
teket, idet man bl.a. påpegede, at den kunne administreres uden væsentlig
inddragelse af arbejdskraft med (folke)bibliotekarisk ekspertise. Amtet sva
rede den 12. december 1975, at man måtte henvise skolen til at anvende
folkebiblioteksvæsenets katalogiseringssystem (det såkaldte decimalklasse
system), bl.a. fordi skolen efter forsøgsplanerne også skal benyttes af elever,
»der traditionelt søger de erhvervsrettede uddannelser«, - men dog også fordi
amtet i medfør af lov af 12. juni 1975 arbejder med oprettelse af en amts
central for undervisningsmidler, »hvis virke formentlig forudsætter et ensartet
katalogiseringssystem«.
På denne baggrund optog skolen kontakt med Århus Kommunes Biblioteker
med henblik på at få tilvejebragt et beregningsgrundlag for oprettelse af en
overenskomst vedrørende biblioteksteknisk assistance. Det kan i denne for
bindelse nævnes, at der på driftsbudgettet for 1976-77 er afsat kr. 13.500 til
assistance af denne art. Beløbet svarer ganske nøje til, hvad der er afsat til
biblioteksteknisk assistance på de øvrige under Århus amtskommune hen
hørende gymnasiers driftsbudgetter, - hvilket vil sige, at det må ses i forhold
til et årligt bogindkøb af størrelsesordenen kr. 14.-24.000. Imidlertid skal vi
jo købe biblioteksteknisk assistance til indslusning af 15 gange så mange
bøger, ganske vist over en toårig periode. Det er med andre ord tvingende
nødvendigt, at amtet, såfremt vi skal løse opgaven, yder skolen en ekstra
bevilling til biblioteksteknisk assistance. Den beregning, som Århus Kom
munes Biblioteker har foretaget, fortæller os, af hvilken størrelsesorden denne
bevilling bør være. For det første må skolen ansætte en biblioteksassistent med
15 ugentlige arbejdstimer. Udgiften hertil er anslået til kr. 30.000 pr. år. For
det andet skal skolen købe den nødvendige bistand til klassifikation og kata
logisering af udenlandsk litteratur fra Århus Kommunes Bibliotekers tekniske
afdeling, idet dette arbejde kræver en bibliotekarisk ekspertise, som en biblio
teksassistent ikke er i besiddelse af. Udgiften hertil er anslået til kr. 10.-15.000
pr. år.
Biblioteket er et »åbent bibliotek«, indrettet i den ene ende af det såkaldte
studieområde, - og iøvrigt uden at der er tænkt på arbejdsfaciliteter for skole
bibliotekaren og biblioteksassistancen. Formentlig vil åbenheden komme til at
volde visse kvaler. Jeg er dog overbevist om, at det vil kune lykkes at op
arbejde en hele skolen omfattende solidaritet, således at svindet kan holdes
ned på et »akceptabelt« niveau. Utvivlsomt vil de fleste kunne indse, at
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fjernelse af bøger fra biblioteket er ensbetydende med indskrænkning af
kammeraternes studiemæssige udfoldelsesmuligheder.
løvrigt vil ikke alle skolens biblioteksbøger blive opstillet i det åbne bibliotek.
Dele af bestanden vil blive placeret i samlings- og fagklasseområderne, ligesom
en ganske lille del indtil videre har fået plads på lærerværelset. Det kartotek,
som vil blive opstillet i studieområdet, vil naturligvis komme til at udvise, hvor
bøger, som ikke befinder sig i selve bibliotekesområdet, kan findes. løvrigt vil
der formentlig blive foretaget dobbeltindkøb af særlige stærkt benyttede
bøger.
Lærerrådets biblioteksudvalg har i 1975-76 haft følgende sammensætning:
Jens Ahm (til 29. januar 1976), Asker Bentsen, Knud Erik Breitenbauch, Ulla
Bech Christensen, Poul Aage Fogde, Kurt Oppenhagen Jensen, Erik LaagePetersen, - samt undertegnede.
Aage Jørgensen

Planer om forsøg på Langkær Gymnasium
I september 1975 nedsatte undervisningsministeren et udvalg, der fik som
kommissorium:
»at udføre det forberedende arbejde med henblik på, at der til august 1976 ved
Langkær Gymnasium i Tiist kan påbegyndes en integreret forsøgsunder
visning mellem gymnasiet/HF og erhvervsforberedende uddannelser, der ellers
er henlagt til handelsskoler og tekniske skoler«.
Som formand for udvalget beskikkedes:

forbundssekretær Henning Kryger Sørensen
og udvalget fik iøvrigt følgende sammensætning:

forstander K. Teglmand, udpeget af undervisningsministeren
forstander P. G. Jensen, udpeget af undervisningsministeren
undervisningsinspektør Stig Obel, udpeget af undervisningsministeren
undervisningsinspektør Jørgen Olsen, udpeget af undervisningsministeren
Århus Amtskommune udpegede 5 medlemmer:

kasserer Niels Jørgen Jensen, repræsentant for de lokale arbejdstager
organisationer
ingeniør Erik F. Quist, repræsentant for de lokale arbejdsgiverorgani
sationer
rektor Just Vange
erhvervsvejleder P. Faurholt Lauritzen
amtsskoledirektør Herluf Rasmussen
rektor Jens Ahm var tilforordnet udvalget
fuldmægtig Eli Biker var sekretær for udvalget
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I møderne deltog endvidere:
direktør B. Linaa Jørgensen, Århus tekniske Skole
forstander Chr. Petersen, Århus Købmandsskoles administration
forstander Grey Sørensen, Århus Købmandsskole
fuldmægtig Agnete Damgaard, Århus Amtskommune, undervisnings- og
kulturforvaltningen

Udvalget er i øjeblikket (juni 1976) i færd med at skrive betænkning. Det er nu
afgjort, at forsøg først kan påbegyndes i august 1977.
Da betænkningen endnu ikke er offentliggjort, er det ikke muligt at oplyse
detailler. Det synes dog at stå fast, at forsøget skal gennemføres inden for
rammerne af gymnasielovens forsøgsparagraf, og at man i første omgang vil
sigte mod at skabe en erhvervsrettet gymnasielinie, sigtende mod jern- og
metalområdet.
Som en slags forberedelse af forsøget har skolen i løbet af det første skoleår
gennemført to foredragsrækker, den første over emnet »Fremtidens ud
dannelsesbehov«, medens den anden havde titlen »Ungdomsuddannelserne i
støbeskeen«. Udgifterne hertil blev afholdt af skolens rådighedsbeløb efter
vedtagelse i skolenævnet.
Jens A hm

Debat
Dette er skrevet for at føre alle nye elever og lærere på Langkær Gymnasium
ind i den debat, der blev brat afsluttet sidste år, og som derfor bør fortsættes i
år. Debatten går på styreformer og samarbejde, og vi vil først beskrive
styreformen og begivenhedernes gang sidste år.
Sidste år fungerede vi som et helt »normalt« gymnasium. Vi havde Jens som
øverste myndighed og lærerrådet og SAU som udvalg med nogen kompetance. Herunder var der så oprettet forskellige andre udvalg f.eks. fest
udvalg, morgensamlingsudvalg m.m.
Denne struktur betød, at kun meget få mennesker var med i beslutningerne og
havde en fornemmelse af, hvad der foregik på skolen. Derfor var det hele
tiden de samme mennesker, der tog sig af alting, altså nogle få var aktive, og
resten vidste intet eller kun lidt om, hvad der skete i udvalgene. Dette skyldtes
dels strukturen og dels, at der ikke var en »offentlig« information med
rapporter fra udvalgene og oplysninger i al almindelighed. Mange vigtige
begivenheder blev kendte ved korridorsnak, og det er meget utilfredsstillende.
For det første forsinkes elevernes reaktioner kraftigt, og for det andet kan man
ikke få et samlet indtryk af elevernes indstilling til sagen, når kun nogle få ved
hvad det drejer sig om. Det vil sige en betydelig indskrænkning af elevernes
medindflydelse. I løbet af foråret hobede en del sager sig sammen, og der skete
en masse, som eleverne ikke fik noget at vide om. Det var vi utilfredse med og
krævede derfor, at Jens skulle redegøre for nogle ting, bl.a. nogle fyringer af
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administrativt personale og en ansøgning om grenvalg til gymnasiet, som vi
ikke var blevet orienteret om. (Jens er ikke forpligtiget til at orientere om disse
ting, men da de også angår elevernes hverdag, kan det ikke være rigtigt, at de
ikke ved noget om det). Han nægtede i alt fald at udtale sig, og kommunika
tionen mellem lærere og elever brød totalt sammen. Eleverne holdt en del
møder i skoletiden og diskuterede sagen, og der var en aktivitet, som aldrig før
var set på Langkær Gymnasium. Det resulterede til sidst i, at vi fik en
fællestime med Jens og lærere til at diskutere problemerne i. Det fik vældig
fint, og vi kom så langt som til at nedsætte et udvalg af lærere og elever til at
komme med et konkret forslag til en ny og mere demokratisk styreform. Dette
forslag skulle så igen diskuteres, før vi kunne gå i gang med det konkrete
arbejde.
Men kort tid efter holdt Jens et privat møde med lærere og et par dage efter
meldte de lærere, der var med i styringsgruppen, sig ud uden grund. Man kan
kun gætte sig til, at de har fundet ud af, at der ikke ville blive set positivt på
den slags arbejde.
Igen stod vi med nul samarbejde og nul kommunikation, og nu var eksamen
så tæt på, at vi ikke kunne nå mere i dette år.
Derfor samledes en gruppe elever en eftermiddag og diskuterede, hvordan vi
skulle få jer nye introduceret i debatten, og samtidig lavede vi et forslag til en
ny styreform, som vi kan starte debatten med i år.
Jytte Mathisen/Dita Dalmose
En ny styreform

Ud af alle disse diskussioner kom forskellige forslag til alternative styreformer.
Disse forslag blev samlet til et af nogle elever:
Vi foreslår et skoleråd som øverste besluttende myndighed. Det skal bestå af
en elev fra hver klasse og syv lærere (deriblandt rektor) og en fra det teknisk
administrative personale, (for at få stemmelighed kan lærerne f.eks. have to
stemmer). Dette råd kan så nedsætte forskellige underudvalg til at arbejde med
specielle opgaver.
Den ugentlige hultime, vi får i år, kan så hver anden uge bruges til
udvalgsarbejde og hver anden uge til skolemøder, hvor man får referater fra
udvalgene og får diskuteret vigtige ting, der er på dagsordenen i råd og udvalg,
igennem.
Vi ville gerne have haft, at lærerrådet skulle være medbestemmende angående
stillingsbesættelse, men da Jens har udtalt, at han gerne vil samarbejde om
uddelegering af kompetance, når det bare ikke drejede sig om stillings
besættelse, må vi frafalde dette krav i første omgang.
Elevrådet kan bestå som en aktionsgruppe, der tager sig af de rent uddannel
sespolitiske, faglige ting.
Vi vil kraftigt understrege, at dette skal diskuteres nøje, inden det føres ud i
praksis, og at det jo kun er en udtænkt teori, som skal udvikle sig med de
praktiske erfaringer. Vi må altså ikke blive skuffede og give op, hvis det ikke
fungerer lige fra starten. Vi skal hele tiden være vågne over for fejl og mangler
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og rette dem, så vi ender med noget, der virkelig fungerer. Vi forestiller os, at
dette med tiden kan udvikle sig til en skoleforsamling med besluttende
myndighed.
Vi mener, at denne struktur har gode muligheder for at tilfredsstille vore
behov. Det centrale organ har en elev fra hver klasse, så alle klasser har
mulighed for at få direkte referater fra møderne og holde sig orienteret, om det
der foregår. Skolemøderne sikrer en virkelig demokratisk struktur, idet alle får
lejlighed til at ytre sig og komme med sin mening. Noget der bliver svært er
sikkert at aktivisere alle eller især at holde aktiviteterne jævnt i gang hele året.
Men at folk er i stand til det og interesserede i at tage del, så vi med al ønskelig
tydelighed i foråret.
Jytte Mathisen /Dita Dalmose
Bedre samarbejde, men ingen ny styreform

Indlægget fra elevrådet er desværre et tegn på, at det ikke er lykkedes os, i det
omfang vi kunne have ønsket det, at give alle grundig information om skolens
forhold.
Langkær Gymnasium er indtil videre et traditionelt gymnasium, og der gælder
de samme bestemmelser med hensyn til styreform som for alle andre
gymnasieskoler. Som I vil kunne se i håndbog henholdsvis for gymnasiet og
HF i »Bekendtgørelse om lærerråd, lærerforsamlinger og samarbejdsudvalg
ved statens gymnasieskoler m.v.« § 1, skal der på alle gymnasieskoler være et
lærerråd, en lærerforsamling og et samarbejdsudvalg, og der afsættes i denne
bekendtgørelse de nærmere regler for hver af disse organers kompetence. En
ændring heri kan kun ske gennem en lovændring, og der har ikke på noget
tidspunkt været tale om, at der på Langkær Gymnasium skulle gøres forsøg
med nye styreformer. Derimod foreligger der - som I vil kunne læse andetsteds
i dette hefte - visse planer om forsøg med integrering af teoretiske og praktiske
uddannelser, hvad der jo er et helt andet problem.
løvrigt er jeg helt enig med elevrådet i, at vi i det nye skoleår skal arbejde på at
gøre samarbejdet mellem alle de personer, der færdes på skolen, bedre og
ligeledes, at vi skal finde bedre midler til at holde hinanden underrettet om,
hvad der sker i skolen. Efter min opfattelse kan dette udmærket ske inden for
de nuværende styreformer. Det forudsætter blot, at alle eller i alt fald et flertal
af lærere og elever går aktivt ind for/arbejdet i samarbejdsudvalget.
Jens Ahm

Ferieplan
Undervisningsministeriet har fastsat følgende ferieplan, som ikke kan fraviges
(de nævnte dage medregnes):

Mandag den 18. oktober - fredag den 22. oktober.....................
efterårsferie
Torsdag den 23. december - tirsdag den 4. januar.................................. juleferie
Mandag den 28. marts.............................................................. dronning Ingrid
Mandag den 4. april - tirsdag den 12. april.......................................... påskeferie
Mandag den 20. juni - fredag den 5. august.................................. sommerferie
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