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2.

Marselisborg Skole blev grundlagt den 2. maj 1898 af cand.theol. Olaf Gudme som 
en privat kostskole efter engelsk forbillede. Antallet af kostelever blev dog 
aldrig stort, men fra Århus by og opland kom hurtigt et stort antal hjemmeboen
de elever, hvoraf de fleste gik i skolen i 12 år fra 1. klasse til studenterek
samen. Denne mulighed opretholdtes indtil 1931, da forberedelsesskolen nedlag- 
des. Mellemskolen med 4 klasser, og en realklasse opretholdtes indtil skolelo
ven 1958, da den ændredes til en 3-årig realafdeling, som blev nedlagt i 1973. 
Gudme havde af Århus kommune lejet herregården Marselisborgs hovedbygning med 
tilhørende store park. Efter en brand i 1909 blev alle herregårdens bygninger 
nedrevet. 1899 opførtes den skolebygning, som nu kaldes den gamle bygning, og 
som også rummer rektorbolig. 1904 opførtes bygningen ved Birketinget, som sta
dig må betegnes som den centrale del af skolen (med hovedindgang). Der er byg
get til to gange: 1942 en tværfløj med pigernes gymnastiksal og sangsal, 1958 
den langt større tværfløj med faglokaler for fysik, kemi, geografi og biologi.

Gudmes private skole havde ti blomstrende år. Derefter blev den præget af vok
sende økonomiske vanskeligheder, og i 1916 blev den overtaget af Århus kommune. 
Efter den store kommunalreform blev skolen i 1973 amtskommunal. Gudme forlod 
skolen og afløstes af dr.phil. J.K. Larsen, som var rektor i 23 år til 1939. I 
denne tid var gymnasiet to-sporet: en nysproglig og en matematisk linje. Deref
ter fulgte rektor Brorson Fich i 25 år til 1964. Navnet Marselisborg Skole æn
dredes i 1939 til Marselisborg Gymnasium. Antallet af gymnasieklasser voksede 
skridt for skridt frem til det nuværende i et fem-sporet gymnasium. I 1973, da 
realafdelingen forsvandt, oprettedes en HF-afdeling, som hurtigt blev normeret 
til 3 spor. Fra 1964 var Bernhard Baunsgaard rektor, indtil han på grund af ar
bejdet i Folketinget tog sin afsked i 1972 og efterfulgtes af rektor Jens Aggebo.
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MARSELISBORG GYMNASIUM
Marselisborg 
skole og et
OPTAGELSE I
GYMNASIET

"den lille 
latinprøve"

OPTAGELSE PÅ 
HF-KURSUS

GYMNASIET
Formål

Timeplan

Standpunkts
bedømmelse

Gymnasium omfatter to gymnasiale uddannelser: en 3-årig gymnasie- 
l-årigt HF-kursus.

Ansøgning om optagelse på den matematiske eller på den sproglige 
linje skrives på et skema, der i februar eller marts måned ef
ter bekendtgørelse i dagspressen udleveres på den skole, hvor 
ansøgeren går, eller på Gymnasienævnets kontor, Tranekærvej 70, 
8240 Risskov.

Hvis den afleverende skole betegner en elev som "egnet", og 
resultatet af oprykningsprøven efter 2. realklasse eller real
eksamen er tilfredsstillende, skal vedkommende normalt optages 
i Ig.

Hvis en elev, der er betegnet som "måske egnet" eller "ikke 
egnet", opnår et tilfredsstillende resultat ved oprykningsprøven 
eller realeksamen, kan elevens forældre forlange en optagelses
prøve afholdt på det gymnasium, hvor eleven primært søges optaget. 
Den endelige afgørelse om optagelse i gymnasiet træffes af rek
tor i samråd med gymnasienævnet.

Elever fra 9. og 10. klasse kan optages i gymnasiet, hvis de 
i modenhed og kundskaber står på samme trin som elever, der op
tages i gymnasiet efter ovennævnte regler.
Optagelse på den sproglige linje forudsætter, at eleven har be
stået latinprøven - eller består den inden udgangen af oktober 
i det år, hvor optagelsen finder sted.
Ansøgningsskema fås ved henvendelse til skolens kontor. Skema
et indsendes til skolen senest den 1. april.

For at kunne optages må ansøgeren principielt have et kund
skabsniveau svarende til realeksamen eller 10. klasses statskon
trollerede prøve med engelsk og tysk og med matematik i samme 
omfang som teknisk forberedelseseksamen.

Ansøgeren skal være fyldt 18 år inden 1. februar det år, han 
indstiller sig til eksamen, men HF er i høj grad beregnet for 
dem, der ønsker at vende tilbage til undervisningssystemet. Man
ge HF-elever vil derfor naturligt nok være ældre end 16-19 år, 
som ellers er typisk for dem, der er i færd med en gymnasial ud
dannelse .

På grundlag af en vurdering af ansøgerens faglige og personli
ge kvalifikationer træffer rektor afgørelse om, hvem der kan op
tages .
STUDENTEREKSAMEN
Gymnasieafdelingen giver i tilslutning til 2. realklasse gennem 
3 etårige klasser en fortsat almenuddannende undervisning, som 
tillige giver det nødvendige grundlag for videregående studier 
og slutter med en prøve (studentereksamen).
På næste side ses gymnasietimeplanen med de linjer, grene og øv
rige valgmuligheder, som Marselisborg Gymnasium normalt kan til
byde.
I hvert af de fag, hvori der til studentereksamen gives årskarak
terer, skal der mindst én gang om året - og kan der, efter lærer
rådets beslutning, to gange om året - gives meddelelse til hjem
met om elevens standpunkt. Såfremt eleven er fyldt 18 år eller 
har indgået ægteskab, gives meddelelsen dog til eleven selv. 
Standpunktsmeddelelse skal senest gives i marts måned og udtryk
kes ved en karakter fra den til studentereksamen benyttede karak
terskala og kan ledsages af et i ord affattet vidnesbyrd om ele
vens anlæg og arbejde i faget.

Karakteren skal ledsages af et vidnesbyrd, dersom elevens stand
punkt bedømmes til under 6, eller hvis den betegner en væsentlig 
nedgang i faget i forhold til den forudgående bedømmelse af stand
punktet .



GYMNASIET SPROGLIG LINJE MATEMATISK LINJE

TIMEPLAN fællesfag særfag fællesfag særfag

ny- samfunds- matematisk- matematisk- samfunds-
sproglig sproglig fysisk naturfaglig matematisk

gren gren gren gren gren

ugentlige
timetal 1. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 1. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3.

religion 0 12 0 12
dansk 3 3 4 3 3 4
engelsk 4 4 6 }3 5 ► 5 0 0
tysk 3 3 5
fransk 5 3 3 >533russisk )
latin 4 4 0

i oldtidskundskab 1 2.0 12 0
historie og
samfundskundskab 2 3 3 1 2 3 3 1 1
samfundsfag 5 5 5 5
geografi 2 3 2 3 0 3 2 3 2
biologi 0 0 3 0 3 3 7 0 3
kemi 2 3 0 3 0 1 0
fysik 3 3 5 2 2 2 2
matematik 2 3 0 5 5 6 3 3 3 3

26 15 15 11 12 11 12 26 12 12 14 15 14 15 14 15
legemsøvelser 2 2 2 2 2 2
musik I 2 2
formning og 2 1 > 2 1
kunstforståelse J 0 0

30 19 18 11 12 11 12 30 16 15 14 15 14 15 14 15
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Kontakt med 
hjemmene

Oprykning

Eksamen

Re
eksamination
Årsprøver ef
ter ig og 2g

HF-KURSUS
Formål

Timeplan

Eksamen

Selv
studerende

FÆLLES
Karakterskala

Mødepligt

Gratis

Kontakten mellem gymnasieskolen og hjemmene sikres iøvrigt ved 
forældremøder med deltagelse af lærere, elever og disses for
ældre.
Lærerforsamlingen udtaler sig i tvivlstilfælde om, hvorvidt en 
elev i Ig eller 2g bør fortsætte i næste klasse, men eleven og 
forældremyndighedens indehaver træffer afgørelse af, om eleven 
skal fortsætte i næste klasse.
Ved studentereksamen skal eleverne godtgøre, at de har nået den 
modenhed og kundskabsfylde, der er sat som undervisningens mål. 
Prøven er dels skriftlig, dels mundtlig. Opgaverne til de skrift
lige prøver gives af ministeren. Ved de mundtlige prøver, der 
er offentlige, eksamineres der af vedkommende lærere, og eksa
mensspørgsmålene stilles af disse, således at de dog godkendes 
af censorerne. Enkelte eksamensfag afsluttes efter Ig og 2g, 
de fleste efter 3g.
Vedrørende reeksamination henvises til undervisningsmisteriets 
bekendtgørelse af 12. marts 1973.
Ved skoleårets slutning gives årskarakterer i de af klassens fag, 
hvori der ved studentereksamen gives årskarakterer. Der afhol
des en årsprøve, som mindst omfatter samtlige skriftlige fag. 
Lærerrådet fastsætter ordning og omfang af eventuelle mundtlige 
årsprøver og klassernes arbejde i tiden efter, at undervisning 
efter normalt skema er ophørt og indtil sommerferien.
HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN
Højere Forberedelseseksamen skal sikre tilstedeværelsen af det 
faglige grundlag og de øvrige almene forudsætninger, der er nød
vendige for at påbegynde videregående uddannelser.
På næste side ses HF-timeplanen, der omfatter fællesfagene, som 
alle skal have, og tilvalgsfagene, som alle skal have nogle af.
Eksamen omfatter samtlige fag med undtagelse af fagene idræt, 
musik og formning som fællesfag. Der holdes eksamen i de enkel
te fag ved udgangen af det semester, hvor undervisningen i fa
get slutter. Ved eksamen holdes der skriftlige og mundtlige prø
ver med censorer, der beskikkes af undervisningsministeren. De 
mundtlige prøver er offentlige.
HF som selvstudium forudsætter tilmelding til et af de godkendte 
HF-kurser senest den 1. marts samme år. Rektor, studievejleder 
og faglærere er parate til at råde og vejlede selvstuderende med 
hensyn til arten og omfanget af deres eksamenslæsning. Det vil 
være de færreste, der ved selvstudium kan forberede sig til HF- 
eksamen. Langt de fleste må have undervisning.
FOR GYMNASIET OG HF
Alle standpunktsvurderinger og eksamensresultater udtrykkes ved 
13-skalaen, der omfatter karaktererne 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 
03, 00.
Eleverne har mødepligt til undervisningen. Forsømmelser kan med
føre, at skolen ikke kan indstille den pågældende til eksamen.
Undervisningen er gratis, og bøger m.v. stilles vederlagsfrit 
til rådighed for alle skolens elever, idet enhver er økonomisk 
ansvarlig for udleverede bøger. - Udgifter til anskaffelse af 
gymnastiktøj o.lign, afholdes dog af eleverne, ligesom der kan 
blive tale om et beløb i forbindelse med ekskursioner.
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TIMEPLAN
HF

FÆLLESFAG:
dansk ..........................  
religion .......................  
historie ....... ...... .........  
biologi ........................  
geografi .......................  
matematik .... .............. .
engelsk ........................  
tysk ...........................  
samfundsfag ....................  
musik/formning .................. 
idræt ..........................

Antallet af ugentlige timer

1. se- 2. se- 3. se- 4. se-
mester mester mester mester

3 3 4 4
0 0 3 3
3 3 3 3
3 2 0 0
3 2 0 0
5 5 0 0
4 3 4 4
3 3 0 0
2 2 0 0
2 2 0 0
2 2 0 0

30 27 14 14

Ved siden af fællesfagene skal den enkelte efter eget valg ud fra 
evner og interesser sammensætte et antal tilvalgsfag svarende til 
mindst 20 points. Tilvalgsfagene er enten visse af fællesfagene 
mere indgående behandlet eller andre fag, som nævnt nedenfor.

De forskellige fag har følgende pointstal:
udvidet biologi 8, udvidet matematik 12, udvidet engelsk 7, udvi
det tysk 10, udvidet samfundsfag 6, udvidet musik 8, udvidet form
ning 8, udvidet idræt 8,3. fremmedsprog (fransk eller russisk el
ler spansk) 11, fysik 14, kemi 10, psykologi 6.

Antallet af ugentlige timer

TILVALGSFAG: 1. se- 2. se- 3. se- 4. se-
mester mester mester mester

biologi ...................... 0 0 4 4
matematik .................... 0 0 6 6
engelsk ...................... 0 1 3 3
tysk ......................... 0 0 5 5
samfundsfag .................. 0 0 3 3
musik ......................... 0 0 3 3
instrumentalundervisning . . . . . 0 0 1 1
formning ........ ............ 0 0 4 4
idræt ........................ 0 0 4 4
3. fremmedsprog .............. 0 3 4 4
fysik ........................ 0 3 6 5
kemi ......................... 0 0 5 5
psykologi ....... ............ 0 0 3 3
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EKSAMINER« 1975

STUDENTEREKSAMEN Der indstilledes 58
sproglige elever, som 
alle bestod: 
43 nysproglige og 
15 samfundssproglige

SPROGLIG LINIE 

a: 
Elsebeth Bisbo 
Odd Bjertnæs 
Hanne Bøgesvang 
Karen Marie Bojsen Christensen 
Lone Christensen 
Pernille Egdø 
Helle Hansen 
Dorthe Jessen 
Lisbet Kristensen 
Birgitte Lundbøl 
Alice Nellemann 
Rolf Haugaard Nielsen 
Annette Petersen 
Else-Marie Poulsen
Karin Rasmussen 
Cleo Roth Riis 
Annette Roed 
Vibeke Wissing

b:

Christian Andersen 
Morten Bønløkke 
Kasper Breinholm Christensen 
Lene Drotner 
Agnete Fuhr Hansen 
Erik Heltoft 
Per Jensen 
Vibeke Toft Jørgensen 
Elsebeth Lange 
Vibeke Korsgaard Marcussen 
Jette Mikkelsen 
Pia Mortensen 
Birgitte Eppler Nielsen 
Marian Sloth Nielsen 
Hanne Ahlmann Olesen 
Anja Ravn 
Dorte Rønsby 
Hanne Sørensen 
Lone Gad Sørensen 
Inger Wilcken

c:

Helle Abildgaard Andersen 
Michael Andersen
Lene Bock
Inge Bruno
Hans Henrik Caspersen
Helle Daustrand
Annette Gregers Hansen 
Vibeke Kølbæk Henriksen 
Jørgen Kaarup Jensen 
Lone Johannesson 
Helle Karlsen 
Michael Madsen 
Connie Nielsen
Hanne Vestergaard Nikolajsen 
Hanne Rasmussen 
Pia Ryom 
Bodil Samsing
Anders Ulrich 
Annette Vinter 
Charlotte Aarslev
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Der indstilledes 65 mate
matiske elever, hvoraf 62 
bestod:
44 matematisk-fysiske, 
7 matematisk-naturfaglige 
og 11 samfundsmatematikere.

MATEMATISK LINIE

x
Henrik Andersen 
Claus Bernthsen 
Birgitte Blichfeldt 
Keld Egholm 
Inge Fryland 
Lene Gregersen 
Jørgen Veng Hansen 
Tommy Hansen 
Henrik Havmose 
Anna Hjort 
Poul Jørgensen 
Hans Kimose 
Thomas Elkjær Laursen 
Ebbe Petersen 
Klaus Piøen 
Jørn Rasmussen 
Knud Rasmussen 
Eva Schmidt 
Ulla Langballe Sørensen 
Charlotte Wandel 
Karsten Yde

y:
Lis Tandskov Andersen
Kurt Caspersen
Finn Norring Christensen
Lisbeth Hyllegaard Christiansen 
Poul Henrik Eigenbrod 
Kirsten Hinge
Karsten Wedel Jacobsen
Anette Jensen
Peter Remmen Jensen
Steen Langlo 
Henrik Lauritzen 
Bent Suder Laursen 
Niels Laursen 
Inger Stokvad Loft 
Anne Moestrup 
Jesper Friis Nielsen 
Niels Brix Olesen 
Birgitte Skautrup 
Richard Skovby 
Kim Søegaard 
Birgitte Søgaard 
Søren Voigt

z:

Nick Bjørn Andersen 
Ulf Berthelsen
Per Blom
Jens Buthler-Jensen 
Bente Bøttern 
Jørgen Esmann
Bent Bøggild Henriksen 
Leif Jensen
Bo Frimodt Jessen
Peter Højsgaard Laursen 
Peter Locht
Erik Meyer
Steen Hornsleth Olsen 
Jette Helland Pedersen 
Lone Kjeld Pedersen 
Merete Gang Rasmussen 
Martin Uhlenfeldt 
Susanne Winding 
Annette Zøylner
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Der indstilledes 42 elever, 
hvoraf 41 bestod.

HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN

P:
Jørgen Christensen
Vibeke Dorph-Jensen 
Hans Jørgen Ehrhardt 
Lars Errboe 
Martin Guld 
Ulla Isaksen 
Benny Jensen 
Tina Guldager Landsholt 
Henning Lindberg
Tove Søndergaard Mathiasen 
Anders Borregaard Mikkelsen 
Jonna Mont
Jette Elkjær Nielsen 
Mariann Kølvraa Pedersen 
Else-Marie Poulsen
Jytte Rasmussen 
Ragnhild Rohde 
Bodil Savskov 
Anker Bruner Sørensen 
Lisbeth Bruun Sørensen 
Hanne Thomsen

q:
Annie Andersen
Kurt Andersen
Tove Christensen
Britta Friis
Bodil Halkier Jakobsen 
Bent Bakkegaard Jensen 
Karen Berthold Jensen 
Margit Jensen
Niels Møller Jensen
Britha Jørgensen
Bruno Smidt Kristensen 
Niels Andreas Krogh-Jensen 
Elisabeth Bording Larsen 
Lissi Lehmann 
Lisbeth Nielsen 
Jette Ramsing
Finn Vohlert Rasmussen
Inger Stobbe
Michael Stoltze
Niels Møller Øtrup
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ELEVERNE
ELEVTAL PR. 25. AUGUST 1975

Total 494

ialt dr/pi mF/mS/mN sN/sS en/ty f r/ru fo/mu
GY 3a 21 6/15 12/ 9 18/ 3 9/12

3b 23 4/19 17/ 6 17/ 6
3c 23 5/18 16/ 7 14/ 9

3x 20 11/ 9 15/ 5/ 0 15/ 5 16/ 4
3y 20 14/ 6 5/ 6/ 9 14/ 6
3 2 21 11/10 15/ 3/ 3 13/ 8

2a 23 3/20 14/ 9 19/ 4 13/10
2b 22 4/18 10/12 14/ 8

2x 27 18/ 9 23/ 2/ 2 16/11
2y 23 15/ 8 10/ 5/ 8 7/16
2z 26 17/ 9 18/ 5/ 3 21/ 5

la 23 7/16 21/ 2
Ib 23 7/16

Ix 25 17/ 8 20/ 5
iy 26 15/11 19/ 7
lz 26 16/10

ialt 372

tilvalg:
HF en ty fr sf bi ke fy ma id mu fo Ps

2p 25 8/17 5 14 10 3 8 5 13 4 1 7 7
2q 24 9/15 15 6 6 12 7 1 1 2 7 8 6 5

1P 25 10/15 8 17
lq 24 10/14 11 13
Ir 24 10/14 13 8/3

ialt 122

SÆRLIGE OPLYSNINGER:
Skolen havde i efterårssemestret 1gæsteelev fra USA. Hun fulgte undervisningen 
i la.
Skolens HF-kursus har 5 selvstuderende.
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ÆNDRINGER I ELEVTALLET I SKOLEÅRET 1975/76

Fra den 25. august 1974 til den 
elevtal sig således:
25. august 1974

25. august 1975 ændrede skolens

25 . august 1975
dr Pi ialt

GY 175 213 388
HF 36 56 92
ialt 211 269 480

dr Pi ialt

GY 170 202 372

HF 47 75 122
ialt 217 277 494

Fra den 25. august 1975 til den 
gende ind- og udmeldelser:
indmeldelser

1. april 1976 har der været føl

udmeldelser*

dr Pi ialt

ig

2g 1 1

3g
Ih 3 3
2h

ialt 3 1 4

dr Pi ialt

ig 2 2 4

2g 1 1 2

3g 1 1
Ih 4 6 10
2h 3 2 5
ialt 10 12 22

I de nuværende klasser er der sket følgende ændringer i elevtal
let mellem 1. april 1975 og 25. august 1975.

omgængere
udmeldelser*

indmeldelser

Ig 2g 3g 2h ialt 
dr pi dr pi dr pi dr pi

2 2

1 1 1 1 4

1 2 1 4 8

* udmeldelserne er incl. flytning til anden skole.
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LÆRERKOLLEGIET

Rektor Jens Aggebo 
Birketinget 9, 8000 Århus C 
dansk ly, oldtidskundskab 2y

Lærerinde Marie Z\ggebo
gymnastikassistent 3by 3cz

Adjunkt H.Westergaard Andersen 
religion 3b 3c 3x 
historie 3b 3x 2a 2z Ix

Cand.mag. Inga Basten
spansk IPQR

Cand.scient. Jens Birch
geografi 2yF 2zF la Ib

Adjunkt Annamarie Bjerkø
engelsk Iq, formning 3az 3b 3c 3x 3y 2ay 
2b 2x 2z 2PQ Ipr Iqr, frivillig formning

Cand.mag. Vita Braagaard
tysk 2PQ

Adjunkt Jytte Brodersen 
religion 3y 3z 2a 2b 2x 2z 2p 2q 
latin la, oldtidskundskab 2z la Ix Iz

Adjunkt Jørn Bærentzen
fysik 3xF ly 2PQ, matematik 2PQ

Statspr. musikpæd.
Inge Lise Christiansson
instrumentalundervisning 2PQ

Lektor Grethe Drud
dansk 3c 2z l.r, engelsk Ix

Adjunkt Bjarne Eskildsen
engelsk 2q
musik 3axz 3bcy 2ay 2bxz la Ib Ix ly Iz 
Ipr, frivillig korsang

Fløjtenist Mogens Friis-Jensen
instrumentalundervisning 2PQ

Stud.psych. Jørgen Filtenborg
psykologi 2PQ

Adjunkt Jørgen Frandsen
engelsk 3abcS lb 2PQ

Adjunkt Flemming Gade
geografi 2xF Ir
gymnastik 3by 3cz 2axz laxz Iby 2PQ Ipqr 
fritidssport

Adjunkt Mette Graabæk
dansk 3a, engelsk 3bN 2p Ir

Stud.mag. Stig Guldberg
gymnastik 3ax 2by

Adjunkt Karen Margrethe Halstrøm 
engelsk 2bN ly lp 
latin 2aN, oldtidskundskab 2b

Cand.phil. Lis Aagaard Hansen
dansk 2b

Adjunkt Kirsten Hermann
matematik 2zF Iz Ir

Stud.scient.pol.
Niels Christian Nygaard Jensen
gymnastikassistent 2axz laxz Ipqr

Adjunkt Kirsten Johannsen
dansk Iz, tysk 2bN Ib lp Iq Ir

Stud.mag.Jens Agertoft Johansen
instrumentalundervisning

Lektor A. Rübner Jørgensen
kemi 2zF ly Iz, fysik 3yzF 2zF Iz

Adjunkt J. Anker Jørgensen
geografi 3abcS 3xyzS 3yzN

2abS 2xyzS 2xyzN lp Iq

Statspr. musikpæd. Lone Karlsson
instrumentalundervisning 2PQ

Lærerinde Birthe Knudsen 
gymnastik 3ax 2axz laxz Iby Ipqr 
gymnastikassistent 2by, fritidssport

Adjunkt Eva Kullberg 
biologi 3yzF 2xyzN 2PQ lp 
musik 2PQ Iqr, frivillig musikundervisning

Lektor Gudmund Køster
engelsk 3aN, tysk 3bN la ly

Adjunkt Lene Fromholt Larsen
matematik 3yzN 2xF 2xyzS lp

Lektor L.M. Larsen
matematik 3xyzS ly Iq

Lektor Benthe Liljeroth
dansk 3b 3y 2x Ib

Adjunkt Hans Lund
fransk 3c 3y 2a 2z la Iz 2PQ

Lektor Erik Madsen
biologi 3b 3c 3yzN Iq



Lektor Margrete B. Madsen 
matematik 3yzF 2a 2xyzN Ix

Lektor Børge Møller-Madsen 
dansk 2a Ip, engelsk Iz

Adjunkt Jytte Nielsen-Refs 
engelsk 3cN 2aN 2abS la

Adjunkt Steen S. Nørgaard 
historie 3c 3z 2b Ib Iz 2q Ip Iq

Adjunkt Lis Outzen 
fransk 3x 2y Ib, oldtidskundskab Ib

Adjunkt Ole Tingsted Pedersen 
dansk 3x 3z 2q, fransk 3z 2b

Adjunkt Erik Prinds 
oldtidskundskab 2a 2x ly 
samfundsfag 3xyzS 2abS 2PQ lq Ir

Cand.scient. Tage Rathlev 
biologi 3xF 3xyzS Ir

Cand.scient. Bo Riemann 
biologi 3a

Gymnastiklærerinde Nina Schroeder 
gymnastik 3by 3cz 2by, gymnastikassistent 
2axz laxz Iby Ipqr, fritidssport
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Adjunkt Jens Skak-Nielsen 
kemi 2yF 2xyzS lx 2PQ 
fysik 3yzN 2yF 2xyzS Ix

Adjunkt Kirsten Sloth
fransk 3b 2x Ix, matematik 2b 2yF la Ib

Adjunkt Erling V. Sørensen 
religion 3a 2y, historie 3a 3y 2y la 2p

Adjunkt Torben Murman Sørensen 
dansk Ix Iz lq, historie 2x ly Ir

Adjunkt H.H. Tersbøl 
samfundsfag 3abcS 2xyzS Ip

Adjunkt Lis Vastrup 
dansk 2y 2p, fransk 3a ly IPQR

Adjunkt Niels Jørgen Vestergaard 
kemi 2xF 2xyzN, fysik 3xyzS 2xF 2xyzN 
matematik 3xF

Lektor H.E. Work 
tysk 3aN 2aN, latin 2bN Ib

Lektor J. Würtz 
tysk 3cN, russisk 3ax 2ax lax

Lektor Lauge Jørgensen blev efter ansøgning afskediget med pen
sion på grund af alder fra udgangen af skoleåret 1974/75. Lauge 
Jørgensen har været ved skolen i mere end 40 år, fortrolig med dens 
historie enten ved selvoplevelse eller gennem arkivstudier. Men 
han var fuldt så fortrolig med skolens mest aktuelle nutid. Navn
lig i den sidste halve snes år var Lauge Jørgensen en meget inspi
rerende lærer og kollega, fordi han med en ganske ubesværet smidig
hed levede sig ind i nye faglige udfordringer og i nye elevholdnin
ger .
Adjunkt Povl-Erik Halmind blev ansat som adjunkt ved Frederikshavn 
Gymnasium pr. 1. august 1975 efter tre års virke ved skolen. Ad
junkt Halmind var stærkt engageret i sine fag historie og drenge
gymnastik og forsvarede deres ære med stor energi. Han fungerede 
desuden som boginspektor.

Ansættelser som adjunkt pr. 1. august 1975: cand.mag. Jytte Broder
sen (religion, latin, oldtidskundskab), cand.mag. Bjarne Eskildsen 
(musik, engelsk), cand.scient. Flemming Gade (geografi, idræt), 
cand.mag. Kirsten Johannsen (dansk, tysk), cand.mag. Steen S. Nør
gaard (historie, filmkundskab), cand.scient. Jens Skak-Nielsen (fy
sik, kemi), cand.mag. Torben Murman Sørensen (dansk, historie).
Timelærer, nu cand.mag. Vita Braagaard, afsluttede sine universi
tetsstudier i januar og har gennemgået kursus i undervisningsfærdig
hed på Viby Amtsgymnasium i forårssemestret.
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Stud.scient. Peter Bjarne Christensen var timelærer i geografi i 
efterårssemestret. Hans timer blev pr. 1. februar overtaget af 
cand.scient. Jens Ove Birch.
Efter at cand.scient. Bo Riemann var blevet ansat som adjunktvikar 
ved Botanisk Institut pr. 1. februar, blev nogle af hans timer over
taget af cand.scient. Tage Rathlev.
Under Ikt. L.M. Larsens sygdom vikarierede stud.scient. Lis Bøtteher 
og adj. Søren Halse.

Under adj. Jytte Nielsen-Refs barselsorlov vikarierede cand.phil. 
Peder Raskmark.
Under adj. Kirsten Sloths barselsorlov vikarierede stud.mag. Anne
marie Christensen (fransk.) og cand.mag. Jørn Sloth (matematik).
Under adj. Eva Kullbergs barselsorlov vikarierede docent, mag.art. 
Erling Kullberg (musik) og cand.scient. Lasse Werling (biologi).

INSPEKTION OG ØVRIGE HVERV

Administrativ inspektor
Boginspektor

Skemalægning

Indre inspektion

Bibliotekar

Tilsyn med biologi- og 
geografisamlingerne
Undervisningshaven
Tilsyn med fysiksamlingen

Elevrådgiver

Studievejleder for HF

Rektors stedfortræder er lektor

: adjunkt Erling V. Sørensen

: adjunkt Bjarne Eskildsen
: adjunkt Erling V. Sørensen 

adjunkt Lis Vastrup 
adjunkt Jørn Bærentzen

: adjunkt Hans Lund 
adjunkt Erik Prinds (til 31.jan.)

: adjunkt Ole Tingsted Pedersen

: lektor Erik Madsen og 
adjunkt Jørgen Anker Jørgensen

: pens.Ikt. A.E. Skjøt-Petersen
: lektor A. Rübner Jørgensen og 

adjunkt N.J. Vestergaard
: lektor Margrete B. Madsen

: adjunkt H.H. Tersbøl
L.M. Larsen

i
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DELTAGELSE I KURSUS OG MØDER

1975

Vingsted.

18.04. - 20.04. : adj. Mette Gråbæk, Seminar in Literature, Rungsted.
24.06. - 28.06. : adj. Kirsten Hermann, undervisningsplanlægning i matematik, 

Ryslinge Højskole.
23.06. - 04.07. : adj. Annamarie Bjerkø, tegning, Århus Kunstakademi.
23.06. - 06.07. : adj. Hans Lund, fransk, Paris
18.08. - 22.08. : adj. Flemming Gade, kompetancekursus i idræt, København
22.08. - 25.08. : adj. Eva Kullberg, ny musik, Unge Hjems Højskole
03.10. - 04.10. : adj. Jørgen Frandsen og Ikt. G. Køster, regionalmøde, 

engelsk, Skanderborg
09.10. - 11.10. : Itk. Grethe Drud, Ikt. Benthe Liljeroth og adj. Lis Vastrup 

vejlederproblemer i dansk, Engelsholm Højskole
04.10. - 18.10. : adj. H.H. Tersbøl, studierejse til England
14.10. - 23.10. : Ikt. H.E. Work, tysk, Leipzig
15.10. - 20.10. : adj. Eva Kullberg, mikrobiel økologi, København
31.10. - 01.11. : adj. Karen Margrethe Halstrøm, regionalmøde, engelsk, Køben

havn
05.11. - 09.11. : adj. Erling V. Sørensen, historie, Sandbjerg
11.11. - 15.11. : adj. Jørn Bærentzen, Ikt. Margrete B. Madsen og adj. Niels 

Jørgen Vestergaard fagligt pædagogisk kursus, Rømø
13.11. - 15.11. : adj. Annamarie Bjerkø, formning, Fanø
12.11. - 15.11. : Ikt. A. Rübner Jørgensen, fysik og kemi, Danmarks Lærerhøj

skole
20.11. - 22.11. : adj. Jytte Brodersen og adj. Erik Prinds, oldtidskundskab, 

Nyborg Strand
20.11. - 22.11. : adj. Jørgen Anker Jørgensen, fysisk planlægning, Åbenrå
21.11. - 24.11. : adj. Ole Tingsted Pedersen, fransk, Vejle
10.12. - 12.12. : Ikt. J. Würtz, vejlederkursus, Skjern

1976

11.01. - 16.01. : Ikt. Erik Madsen, biologi, Zoologisk Laboratorium, Københavns 
Universitet

28.01. - 31.01. : lærerinde Birthe Knudsen, basketball, Århus Idrætshøjskole
29.01. - 31.01. : adj. Flemming Gade, eksamen og evaluering, Tårnby Gymnasium
12.02. - 14.02. : adj. Jytte Brodersen, hinduisme, Niels Steensens Gymnasium
18.02. - 21.02. : adj. Flemming Gade, tværfagligt samarbejde mellem geografi, 

historie og samfundsfag, Vingstedcentret.
19.02. - 21.02. : adj. Lis Vastrup, kursus for GL-tillidsmænd, GI. Hellerup 

Gymnasium
26.02. - 28.02. : adj. Hans Lund, læse/sprogvanskeligheder i læsetræning, Århus
27.02. - 28.02. : adj. Ole Tingsted Pedersen, fransk, Vejle
03.03. - 05.03. : rkt. Jens Aggebo og adj. Erling V. Sørensen, vejlederkursus,
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04.03. - 06.03.

08.03. - 09.03.
09.03. - 13.03.

: Ikt. Grethe Drud, adj. Mette Gråbæk, adj. Kirsten Johannsen, 
Ikt. Benthe Liljeroth, Ikt. B. Møller-Madsen, adj. Ole Ting
sted Pedersen, adj. Torben Murman Sørensen og adj. Lis Vastrup, 
modernisme-pædagogik og debat, Unge Hjems Højskole

: adj. H.H. Tersbøl, studievejledermøde, Nyborg Strand
: adj. Kirsten Hermann og adj. Lene Fromholt Larsen, statistik, 
Sandbjerg

13.03. - 17.03. : adj. Annamarie Bjerkø, formning, Rørvig
13.03. - 20.03. : rkt. Jens Aggebo, studierejse til England
25.03. - 27.03. : adj. H.H. Tersbøl, nyere økonomiske teoridannelser i mikro

teori, Gentofte Statsskole
02.04. - 03.04. : Ikt. J. Würtz, tysk i folkeskolen og GY/HF, Sprogsam, Viby

Am t s gymnas ium

LÆRERKANDIDATER

Rektor Jens Aggebo havde i efterårssemestret 1975 tilsyn med CAND.MAG. KIRSTEN 
MARIANNE ANDERSEN (russisk hos J. Würtz). CAND.PHIL. BRITA KRAGELUND FOGED 
(samfundsfag hos Erik Prinds og H.H. Tersbøl). CAND.MAG. INGE JENSEN (russisk 
hos J. Würtz). I forårssemestret 1976 med CAND.MAG. MARIANNE LADEGAARD JENSEN 
(formning/kunstforståelse hos Annamarie Bjerkø).
Studielektor Børge Møller-Madsen havde i efterårssemestret 1975 tilsyn med CAND. 
MAG. LENE BYRIEL (engelsk hos Jørgen Frandsen, Mette Graabæk og Karen Margrethe 
Halstrøm). CAND.SCIENT. SØREN HALSE (matematik hos Kirsten Hermann og L.M. Lar
sen) . CAND.MAG. JENS PETER SINDING JØRGENSEN (historie hos Harald Westergaard 
Andersen og Steen S. Nørgaard, formning/kunstforståelse hos Annamarie Bjerkø). 
I forårssemestret 1976 med CAND.MAG. LENE BYRIEL (tysk hos Kirsten Johannsen og 
Gudmund Køster). CAND.SCIENT. SØREN HALSE (fysik hos Jørn Bærentzen og Niels 
Jørgen Vestergaard).
Studielektor J. Würtz havde i efterårssemestret 1975 tilsyn med MAG.ART.ASGER 
KRISTIAN ALBJERG (dansk hos Jens Aggebo, Benthe Liljeroth og Lis Vastrup). 
CAND.MAG. ANNE MERETE FREDERIKSEN (tysk hos Kirsten Johannsen, Gudmund Køster og 
H.E. Work). CAND.MAG. PETER LYKKE-OLSEN (dansk hos Grethe Drud og Børge Møller- 
Madsen, engelsk hos Karen Margrethe Halstrøm). I forårssemestret 1976 med CAND. 
MAG. FRANK NYBOE JENSEN (historie hos Harald Westergaard Andersen, Steen S. Nør
gaard og Erling V. Sørensen, dansk hos Børge Møller-Madsen og Torben Murman Sø
rensen). CAND.MAG. ANNEMETTE PILGAARD (dansk hos Benthe Liljeroth, Børge Møller-
Madsen og Torben Murman Sørensen).
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AF ARETS ARBEJDE
BILLEDKUNST
Vi har i årets løb haft to kunstnere til at udstille deres arbejder 
i sangsalen:

Carl Fårup Christensen, grafik og malerier
Anna Klindt Sørensen, malerier

Desuden har vi haft tre elevudstillinger:
Fra introduktionsdagene.
Batikarbejder.
Forårsudstilling af arbejder fra formningstimerne.

Annamarie Bjerkø

Anna Klindt Sørensen: Model og maler
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IDRÆT
Faget idræt har været genstand for en omfattende debat i offentlig
heden i det forløbne skoleår. Debatten har især drejet sig om, 
hvorvidt idrætsundervisningen skulle have tre ugentlige timer i ste
det for de nuværende to. Argumenterne for de tre timer bygger bl.a. 
på undersøgelser af skolebørns kondition, der viser, at en foruroli
gende stor del af danske skolebørn er placeret i den lave del af 
konditionsniveauet.
Dansk Idrætslærerforening, Dansk Skolelægeforening og Hjerteforenin
gen mener at kunne påvise, at tre lektioner om ugen er minimum for 
at kunne bringe eleverne i en rimelig fysisk form, således at de har 
en mulighed for at gennemføre og opleve, hvad det vil sige at dyrke 
en eller anden form for sport. Hvis eleverne ikke oplever dette, 
har man ingen muligheder for at kunne give dem gode idrætsvaner 
fremover.
Ovenstående skal ikke opfattes som et forsøg på at videreføre denne 
debat her i årsskriftet. Men da jeg heller ikke mener, at de to ti
mer i faget idræt er nær tilstrækkeligt for at kunne give eleverne 
mulighederne for at få gode idrætsvaner, anser jeg det for en stor 
og uundværlig hjælp, at undervisningssystemet giver økonomiske mu
ligheder for, at idrætsaktiviteter kan foregå uden for skoletiden 
bl.a. i form af fritidssport og stævner. Det er bl.a. i dette lys 
jeg mener, man skal se det ret høje idrætsaktivitetsniveau uden 
for skoletiden på Marselisborg Gymnasium.

FRIVILLIG IDRÆT

Det er sikkert ikke nogen hemmelighed at den helt store idrætsdici- 
plin er volleyball på vores skole. Interessen for dette spil er 
stor, hvilket bl.a. ses af den meget høje fremmødeprocent der har 
været til vores træningstimer om fredagen i sportshallen ved Inger- 
slevs Boulevard. Vi har været ca. 40 elever hver gang. Som afslut
ning på skoleåret arrangerer vi også i år en klasseturnering i volley
ball, det bliver de sidste 2 fredage i april måned.
Interessen for badminton har også været stor, her har deltaget 25 e- 
lever hver onsdag.
Endelig deltog 15 elever i svømning i efteråret. På grund af loka
le- og skemaproblemer har det desværre ikke været muligt at efter
komme en del elevers ønsker om basketball og håndbold som fritids
sport. Måske kan det lykkes næste skoleår.
STÆVNER
Vi har i år været med til ikke færre end 9 stævner.
Især pigerne fortjener at blive nævnt for deres flotte resultater i 
volley- og basketball, men også drengenes resultater i volleyball 
(mange husker brandkampen mellem Katedralskolen og os) var ganske 
gode. Nu er det langt fra resultaterne, der er de vigtigste, vort 
motto har i år været: "blot vi kan være med". Heri ligger der "en 
masse", som de mange, der har været med på vores ture, sikkert kan 
nikke genkendende til.
Stævneoversigt
sept. Regionsstævne i atletik for drenge. Fredericia.
okt. Boldspilstævne for piger og drenge (håndbold, volleyball og

fodbold). Fredericia.
dec. Gymnasieskolernes basketball-turnering for drenge. Viby.
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dec. Århus Idrætslærerforenings håndboldstævne for piger og 
drenge. Århus Stadionhal.

jan. Gymnasieskolernes volleyball-turnering 
VejIby-Risskov Idrætscenter.

for drenge

jan. Gymnasieskolernes basketball-turnering 
Århus Stadionhal.

for piger.

febr. Gymnasieskolernes volleyball-turnering 
Indledende kampe. Aalborg.

for piger.

febr. Gymnasieskolernes volleyball-turnering 
Kvartfinalerne. Ringe.

for piger.

febr. Gymnasieskolernes håndboldturnering for drenge. Randers.
april Klasseturnering i volleyball (lærerne stiller med et

hold). Sportshallen ved Ingerslevs Boulevard.
Idræt er ikke kun træningstimer, men også socialt samvær og godt 
kammeratskab. Det håber jeg, at mange har erfaret i løbet af det
te skoleår.

Flemming Gade

MUSIK
I fortsættelse af det musikalske samarbejde med de øvrige Århus
gymnasier, som indledtes i sidste skoleår, har fire gymnasier, her
iblandt Marselisborg Gymnasium, arbejdet sammen i dette skoleår. - 
Programmet var denne gang Porter & Dobrowitch "The Creation" - en 
rockkantate og Duke Ellington-satser fra "Second Sacred Concerto". 
Programmet blev opført som fællestimearrangement på de fire gymna
sier den 24.-25. marts. Der planlægges i skrivende stund endnu en 
opførelse i Vor Frue Kirke i april.
Projektet har medført, at gruppen for rytmisk musik, der ledes af 
Jens Johansen, og "Rænæssancegruppen" i forårssemestret har haft 
fælles prøver forinden prøver på eget program. - Begyndelsen her
til blev gjort ved skolens juleafslutning, hvor de tre grupper for
enedes i udførelsen af "White Christmas" efter hver at have haft 
sit eget program.
Under adj. Eva Kullbergs orlov i forårssemestret har renæssance
gruppen været en del af det normale kor, og mag.art. Erling Kull
berg, der har været hendes vikar, har også fungeret som sådan ved 
de ugentlige prøver.
I øjeblikket arbejdes der på forårskoncerten, der finder sted den 
30. april.

Bjarne Eskildsen

EKSKURSIONER
21. august var 3yzN på geografisk ekskursion til Moesgaard med 
adj. Jørgen Anker Jørgensen.
12. september var 3yzF på biologisk ekskursion til Silkeborgområ
det med adj. Eva Kullberg.
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15. september var 3xF på biologisk ekskursion til Silkeborgområdet 
med cand.scient. Bo Riemann.
16. september var 2PQ på biologisk ekskursion til Silkeborgområdet 
med adjunkt Eva Kullberg.
22. september var 3xyzS på biologisk ekskursion til Silkeborgområdet 
med cand.scient. Bo Riemann.
24. september var 2a på ekskursion i faget dansk (Blicher-tur) med 
Ikt. B. Møller-Madsen.
06. oktober var 3a på biologisk ekskursion til Hestehaven og Silke
borgområdet med cand.scient. Bo Riemann.

03. november var 2xyzN på geografisk ekskursion til Mønsted og Fur 
med adj. J. Anker Jørgensen.
11. november var 2PQ på biologisk ekskursion til Hundsø og Knudsø 
med adj. Eva Kullberg.
14. november var 2abS på geografisk ekskursion til Datalogisk Insti
tut med adj. Jørgen Anker Jørgensen.

04. januar - 5.1. var 3xyzS på samfundsfaglig ekskursion til Pinds 
Mølle med adj. Erik Prinds.

16. januar - 18.1. var Iq på samfundsfaglig ekskursion til 0.Hornum 
med adj. Erik Prinds.
19. februar - 21.1. var 3m på ekskursion til København med adj. Jørn 
Bærentzen, Ikt. A. Rübner Jørgensen, adj. Erik Prinds og adj. Niels 
Jørgen Vestergaard. Samtidig var 3aN i København med adj. Erling V. 
Sørensen, 3cN i København med adj. Steen S. Nørgaard, 3sS i København 
med adj. H.H. Tersbøl.

31. marts var 2a og 2y på ekskursion til Aalborg med adj. Annamarie 
Bjerkø og adj. Bjarne Eskildsen.

5.-6. april 2x 2y og 2z til Vendsyssel med cand.scient. Jens Ove 
Birch, adj. Flemming Gade og adj. J. Anker Jørgensen.

INTRODUKTIONSDAGENE
Formålet med introduktionsdagene 1975 var dels at mildne overgangen 
fra folkeskolen til gymnasiet, dels at give de nye elever lejlighed 
til at lære hinanden - og indholdet af de næste års skolegang - lidt 
nærmere at kende.
Den første skoledag havde et omfattende program bestående af modta
gelse, skemaskrivning, bogudlevering og rundvisning på skolen. Som 
et sidste punkt for lg-eleverne var der frokost i klassen med delta
gelse af klasselærere og rundvisere.
Da Marselishytten på Mols er blevet lukket af brandmyndighederne, 
måtte introduktionsudvalget finde erstatning ved at leje tre hytter 
i nærheden af Århus til Ig samt en hytte i Hornum til Ih. Dette hav
de den fordel, at samtlige begynderklasser kunne afvikle hyttepro
grammet på samme tid. Gymnasieeleverne beskæftigede sig med to ho
vedelementer: gruppesamarbejdsøvelser og sport/underholdning. 
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nytteprogrammet for Ih var udvidet med et døgn, idet man startede 
allerede om eftermiddagen den 1. skoledag. De gruppedynamiske ø- 
velser begyndte på skolen og fortsattes på rejsen til Hornum. Af 
programpunkter skal yderligere nævnes fysisk arbejde, arbejde med 
bekendtgørelsens generelle afsnit og drøftelse af forventninger og 
mål med hensyn til skolegang. Rektor aflagde samtlige klasser et 
besøg under opholdet i hytterne.
Efter 3. skoledag var der forholdsvis få skemaændringer, der især 
skyldtes timer i studieteknik og bibliotekskundskab.
Fredag den 22. august afholdtes en aftenfest for Ig og Ih. Ved 
denne lejlighed præsenterede klasserne et underholdningsprogram, 
som var forberedt i hytterne. Af pladsmæssige grunde måtte man op
give at invitere Ig'ernes forældre til denne introduktionsfest. I 
stedet blev forældrene indbudt til en skoleaften, hvor de blev sat 
på skolebænk i 2 undervisningstimer på lg-niveau med efterfølgende 
drøftelse af timerne. Interesserede elever deltog ligeledes. Den
ne nydannelse i introduktionsdagenes program blev hilst med stor 
tilfredshed af de deltagende forældre.

J. Würtz

FRIE TIMER

Fællestimer: Ved begyndelsen af dette skoleår omdefinerede lærer- 
rådet deltagelsen i fællestimearrangementer. Man havde tidligere - 
p.g.a. vor samlingssals beskedne størrelse - udelukket Ig fra fæl
lestimerne. Mange, både lærere og elever, fandt dette uretfærdigt 
og uhensigtsmæssigt. Nu fik alle mulighed for at deltage. Plads
forholdene er naturligvis knebne, men alle har vist hensyn og tro
ligt fundet sig i at sidde på gulvet eller hænge i vinduesnicherne.
Udvalget for frie timer har i skoleåret 75/76 bestået af adj. Tor
ben Murman Sørensen, Birthe Møller Pedersen 2x, Claus Qvortrup 3x, 
adj. Eva Kullberg, Annette Mindegård 2p og adj. Ole Tingsted Peder
sen. Udvalget har ikke haft nogen fælles linie for arrangementerne 
udover at dække følgende områder: samfundsdebat, musikalsk udfol
delse, dramatik. Måske kunne et fremtidigt udvalg overveje at sam
le arrangementerne under et fælles tema, således at timerne kunne 
få en indre sammenhæng.
En repræsentant fra udvalget har i løbet af skoleåret haft forbin
delse med de andre Århusgymnasier med henblik på et tættere samar
bejde, hvorved arrangementerne kunne gøres billigere, men noget kon
kret resultat, udover en vis føling med hvorledes de andre håndte
rer fællestimerne, har det endnu ikke givet. Det vil nok lønne sig 
at have øjnene åbne for denne mulighed næste år. Måske kunne man 
også tage kontakt med vores nabo Marselisborg Seminarium.
Der har været afholdt følgende fællestimer:
30.09. Debatoplæg om EF ved redaktør Max Mälzer og revisor Jens 

To f t.
16.10. Filmen "Tornerose var et vakkert barn". Efterfølgende dis

kussion ledet af læge Margrethe Berg.
29.10. Sygeplejerske Kirsten Steenstrup taler om hospitalet i 

Lowarengak (Kenya). Kirsten Steenstrup skænkede sit hono
rar (kr. 300) til U-landsfonden.
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05.11. "Følelserne er de samme". Dansk kortfilm af Christian 
Harttkopp.

12.11. Fred Åkerström synger Bellman.
08.12. Komponisten Per Nørgård: "Bevidsthed på flere planer". 

Skolens kor deltog i et kollektivt koncertarrangement.
09.02. Fællestime (kun for gymnasieklasserne) om D.G.S.
23.03. Teatergruppen Skifteholdet opfører "En fandens god uddan

nelse" .
25.03. Gymnasiernes fælleskor i Århus synger Ellington og rock

kantaten The Creation.
31.03. Et kor fra Musikkonservatoriet synger folkemusik og jazz- 

beat.
27.04. Forfatteren Benny Andersen læser op af egne værker.

Studiekredse: Der har kun været følgende to studiekredse her på 
skolen i 75/76:

Annelise Østergård: Batik 
adj. Erik Prinds: Økonomi.

Udvalget har ikke selv taget initiativer m.h.t. studiekredse, men 
man bør nok sigte mod en generel debat om de idémæssige perspekti
ver ved studiekredse. Er de befordrende for skolens miljø, eller 
lukker de i højere grad skolen og dermed især eleverne ude fra an
dre og talrige muligheder (A.O.F., F.O.F., Folkeuniversitet)?

Ole Tingsted Pedersen

STUDIEUGEN

Klip fra studieuge - fotogruppens album
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Der afholdtes studieuge i perioden 24.-28. november 1975.
Studieugens aktiviteter omfattede Ig, 2g og Ih. - Samtidig med stu
dieugen havde 2h forskellige valgmuligheder. Ca. halvdelen af ele
verne havde selvstændigt arrangeret et tematisk forløb omkring "for
domme", mens den anden halvdel havde valgt intensive faglige under
visningsforløb. - 3g havde terminsprøver i samme uge.
Studieugen var tilrettelagt således, at man på forhånd havde udeluk
ket muligheden for rejser.
Inden for denne begrænsning dannede elevønsker grundlag for formu
leringen af en række emner. Disse blev samlet til 3 hovedemner, 
hver omfattende et antal underemner.
Følgende emner blev gennemført:

Hovedemne I: MENNESKE OG SAMFUND
underemner: a) boligproblemer

b) sporten i samfundet
c) træk af oldtidens kulturhistorie 
d) minoriteter

Hovedemne II: ENERGIPROBLEMER
Denne gruppe blev ikke underopdelt.

Hovedemne III: KOMMUNIKATION/MEDIER
underemner : a) teater-udtryk

b) avisudtryk 
c) film/TV-udtryk

Arbejdet i gruppe Hib bestod først og fremmest i fremstilling af 
en studieugeavis, "C'est l'avis". Udover daglige situationsbeskri
velser bragte denne avis i et ekstranummer en evaluering af studie
ugen. Det fremgår heraf, at der har været udbredt tilfredshed med 
studieugen, både m.h.t. dens organisation og indhold. Den væsent
ligste kritik rettes mod, at studieugen ikke omfattede alle skolens 
elever.

H.H. Tersbøl
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STUDIE- OG ERHVERVSORIENTERING
I begyndelsen af skoleåret har eleverne i Ig og Ih fået en indfø
ring i almen studieteknik, dvs indlæringspsykologi, læse- og notat
teknik. lg-klassernes grenvalg er blevet forberedt helt fra januar: 
erhvervsorienteringslærerne har forklaret, hvilke overvejelser spec, 
med hensyn til evner og interesser eleverne bør gøre sig, og klas
serne har haft to orienteringstimer i de grene, de kunne vælge, ud
over nysproglig og matematisk-fysisk gren, hvis grenfag ikke er nye 
for eleverne. Først har eleverne overværet en almindelig undervis
ningstime i grenfaget, og derefter har hele grenfagsklassen disku
teret med lg-eleverne i en time. Det er indtrykket, at grenvalgs
orienteringen dermed er gjort bredere og ærligere end tidligere, 
hvor orienteringen stod og faldt med lg-elevernes indtryk af en en
kelt time med en grenfagslærer assisteret af håndplukkede elever.

I 2g, 3g og 2h har undervisningen været koncentreret om anlægsori
entering, selvanalyse, orientering om videregående studier og om 
økonomiske og sociale forhold. Undervisningen har som sædvanligt 
været krydret af de traditionelle rådhushalsmøder i januar med er
hvervsoplysning ved fagfolk, hvortil der ikke var overvældende til
strømning. I begyndelsen af februar havde skolen besøg af studen
tervejledere fra universitet og højere læreanstalter: især i af
gangsklasserne var interessen stor, men højaktuelle adgangsregule
ringsplaner og beskæftigelsesprognoser gjorde stemningen ret så 
trykket.
Studie- og erhvervsorienteringen på HF varetages af studievejlede
ren, adj. H.H. Tersbøl, og foregår såvel kollektivt som individuelt. 
Gymnasieklasserne orienteres af Ikt. Møller-Madsen, Ikt. J. Würtz 
og adj. Hans Lund; men det afsatte timetal er kun tilstrækkeligt 
til en nødtørftig kollektiv orientering, hvortil timerne (som på HF) 
må tiltuskes fra velvillige kolleger, medens en individuel oriente
ring og vejledning i gymnasiet henvises til elevers og læreres fri
tid i et afsides omend velindrettet kælderlokale. I en tid, hvor 
der fra alle sider tales om nødvendigheden af en effektiv studie- 
og erhvervsvejledning, er det naturligt, at forholdene mødes med 
stigende kritik fra såvel elever som lærere. Dertil skal lægges, at 
myndighederne af økonomiske (?) grunde har udskudt en egentlig grund
uddannelse for studievejledere og lærere i erhvervsorientering til 
en uvis fremtid, og at de sporadiske tilløb til efteruddannelse er 
helt utilstrækkelige. Forholdene er blevet yderligere forværrede i 
skoleåret 1975/76, idet udsendelsen af Arbejdsdirektoratets fremra
gende publikationer (grenvalgshæftet og bøgerne om studie- og er
hvervsvalget) er blevet indskrænket til et næsten uanvendeligt mi
nimum, hvorefter lærere og elever må klare sig med tilfældige bro
churer, Erhvervskartoteket samt Uddannelsesnøglen, der meget apro
pos tilsendes fra Sparekassen.

Hans Lund
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TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE

I 2a har fagene historie (WA) og dansk (MM) arbejdet sammen om et 
tværfagligt projekt, en gennemgang af perioden 1840 - 1850 poli
tisk, historisk og litterært. Arbejdet strakte sig fra efterårs
ferien til juleferien i samtlige timer i begge fag og omfattede 
enkeltpersonsopgaver og gruppearbejde. Det afsluttedes i dansk 
med fremstillingen af et feature - lydbånd, hvor alle grupper og 
emner er repræsenteret.

I HF er der udført tværfagligt samarbejde mellem fagene matematik 
(FL) og samfundsfag (HT), for hvilket der særskilt er gjort rede 
i skolens kvartalsskrift (april 1976) .

Børge Møller-Madsen

PRØVER I AUGUST/SEPTEMBER 1975
Skriftlige prøver - sygeeksamen ved studentereksamen - blev af
holdt i ugen 1.-4. september og omfattede følgende fag og elever 
i dansk (1), samfundsfag (2), fysik (1) og matematik (2).

Mundtlige prøver blev afholdt i ugen 8.-12. september og omfattede 
følgende:

1) reeksamination efter Ig: engelsk (1)
2) reeksamination efter 2g: latin (2) 

matematik (3)
3) omprøve efter Ih : tysk (2)

biologi (2) 
geografi (2)

4) sygeeksamen efter 3. semester: religion (1)
5) omgængereksamen efter 2h : fransk (1) 

historie (2) 
biologi (1)
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FRA SKOLEÅRET
OMBYGNING OG RESTAURERING
Århus amtsråd bevilgede på sit møde den 9.december 1975 kr. 300.000 
til udførelse af forprojektering af ombygning og restaurering af 
Marselisborg Gymnasium. Undervisnings- og kulturudvalget fungerer 
som byggeudvalg.
Kgl. bygningsinspektør Johan Richter er antaget som projekterende 
arkitekt.

MORGENSAMLING
Det er igen i år lykkedes at viderebringe den 7 år gamle tradition 
for morgensamling på Marselisborg Gymnasium. Hver dag fra 9.40 til 
9.50 ( med enkelte overskridelser af tidsrammen) samles lærere og 
elever til et samvær i samlingssalen. Indholdet af morgensamlingen 
er forskelligt. Nogle gange, dog de færreste, er morgensamlingen 
forum for udveksling af meddelelser. Som regel har den et tydeligt 
debatsigte, enten til forhold ude i samfundet, eller til interne 
skolemæssige problemer.
Det er væsentligt at påpege, at med den nye timenedskæring fra 50 
til 45 minutter er morgensamlingen blevet frivillig. På trods af 
det, er det muligt at samle ca. halvdelen af skolens elever hver 
morgen. Morgensamlingen har været inddelt i fire perioder, hver pe
riode ledet af to elever og to lærere, med undtagelse af den sidste 
- fra den 15. marts til påskeferien - som udelukkende har været le
det af elever.
Den sidste periode har foranlediget en del debat, da elevernes ind
læg ofte har været af kontroversiel art, såvel med hensyn til ind
hold som form (de fleste lærere husker således med rædsel en morgen
samling, hvor eleverne havde medtaget en høne og et lam til en 
sketch om Berufsverbot). Meget tyder dog på, at morgensamlingen er 
så væsentlig en del af skolens hverdag, at den ikke kan nedlægges 
uden at ødelægge skolen.

Ole Tingsted Pedersen

SAMARBEJDSUDVALGET

Samarbejdsudvalget har i tiden fra skoleårets begyndelse afholdt 11 
møder, som regel tirsdag eftermiddag.
Ved udgangen af marts var kassebeholdningen kr. 3.258,43.
Medlemmer af samarbejdsudvalget er følgende:
Adjunkt Jørn Bærentzen (lærerrådsformand), Lene Dalsgaard 2q, adj. 
Jørgen Frandsen, adj. Mette Graabæk, adj. Hans Lund, Annette Minde- 
gaard 2p, Lasse Nielsen Iq (elevrådsformand), Jørgen Rasmussen lp. 
Rektor er udvalgets formand. Skolebetjent K.E. Pedersen har efter 
indbydelse deltaget i møderne uden stemmeret.
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MØDEPLIGTSNÆVN FOR HF

Regler for mødepligtsnævn for HF 
ved Marselisborg Gymnasium 

vedtaget marts 1976 af elevråd, lærerråd og rektor.

Mødepligtsnævnets formål er:

1. Gennem forebyggende arbejde at mindske antallet af forsømmelser.
2. Gennem kontakt med elever, der forsømmer, at fremskaffe flest 

mulige relevante oplysninger, således at der kan tages hensyn 
til elevens totale situation i forbindelse med advarsler og 
bortvisning.

Der nedsættes et mødepligtsnævn for hvert klassetrin. Nævnet be
står af en repræsentant fra hver klasse på det pågældende klasse
trin og et tilsvarende antal lærere, hvoraf studievejlederen kan 
være en. Hvert medlem har én stemme.

Mødepligtsnævnet mødes regelmæssigt 2 gange månedlig.
Mødepligtsnævnet er forpligtet til at holde sig ajour med forsøm
melsernes omfang. Den enkelte klasserepræsentant er forpligtet til 
at informere den enkelte i klassen om forsømmelsernes omfang. Den 
enkelte elev kan i forbindelse med forsømmelser henvende sig til en 
repræsentant fra mødepligtsnævnet eller til studievejlederen.

Når rektor agter at give en elev en advarsel, skal han forinden hø
re mødepligtsnævnet. Forinden rektor indberetter en elev til direk
toratet på grund af forsømmelser, skal han forelægge sagen for møde
pligtsnævnet, som skal medsende sin udtalelse. Hver gang møde
pligtsnævnet skal inddrages i en sag, har eleven dog mulighed for 
at frabede sig det på forhånd.
Eleven har stadig den i bekendtgørelsen hjemlede ret til selv at 
medsende en redegørelse.
Hver klasse vælger et medlem og en suppleant til mødepligtsnævnet. 
Lærerrådet vælger et tilsvarende antal medlemmer. Valg af medlem
mer finder sted i 6. skoleuge. Genvalg kan finde sted. Klassen/ 
lærerrådet kan nårsomhelst foretage nyvalg. Suppleanter indtræder 
i tilfælde, hvor medlemmets egen sag evt. er til behandling eller 
i andre særlige tilfælde.
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ELEVRÅDGIVNING
Arbejdet med elevrådgivning for gymnasiet har nu været i gang her 
på skolen i tre år. Det er etableret som en forsøgsordning forelø
bigt indtil 1. august 1976.
Min væsentligste opgave som elevrådgiver er at være til rådighed 
for eleverne når som helst de har et eller andet, der brænder på, 
uanset af hvad art det er. Jeg har 50-60 henvendelser årligt, ved
rørende små og store problemer, let løselige og ikke så let løseli
ge mellem hinanden. Jeg prøver at rydde de små problemer af vejen, 
så de ikke bliver store, og jeg er med til at forsøge at forbedre 
situationen for de elever, der har store vanskeligheder, så en kri
tisk periode i elevens gymnasietid kan gennemleves tåleligt, og u- 
den at det går for meget ud over skolearbejdet.

Det kan også være rimeligt at udøve opsøgende virksomhed, og det gør 
jeg i et vist mål, enten på eget initiativ (f.eks. på grund af ele
vens forsømmelser) eller på opfordring af andre - rektor, kolleger, 
pårørende eller en sjælden gang kammerater.

Jeg har i år bemærket, at flere elever end tidligere er kommet til 
mig med henvendelser af denne art: "Har du lagt mærke til, at jeg 
har forsømt en del den sidste tid? Kan vi ikke lige se på, hvor me
get det er, for det har jeg ikke selv helt rede på? Jeg har haft 
disse forsømmelser af flg. årsag .........  nu mener jeg at have
hold på tingene, så det vil komme til at gå bedre". Eller: "Jeg har 
haft disse forsømmelser af følgende årsag ..........mon jeg skal, over
veje at holde op, eller kan I her på skolen på en eller anden måde 
hjælpe mig til, at det vil blive bedre?"
Jeg kan godt lide henvendelser af denne art, for de viser, at eleven 
selv er interesseret i at få noget ud af sin gymnasietid, og desuden 
oplever jeg dem som en art tillidserklæring til os lærere her på sko
len .

Margrete B. Madsen

MINIDATAMAT

Amtsrådet har bevilget kr. 340.000 til køb af 2 dataanlæg, som på 
skift skal benyttes på de 7 amtsgymnasier. Vi får et af disse an
læg her på skolen i skoleåret 1977/78. De indkøbte anlæg er af ty
pen "Metric" med 16K-16 bit ord, kortlæser, linieskriver og data
skærm og med mulighed for tilkobling af disk-lager.

Jørn Bærentzen
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LEGATER, PRÆMIER, STIPENDIER
VED ÅRSAFSLUTNINGEN 1975 
fordeltes legaterne således:

OLE RØMERS MINDELEGAT, som uddeles af byrådet efter skolens indstilling 
(kr. 750): student Elsebeth Lange.

CERES BRYGGERIERNES ÆRESPRÆMIE (kr. 500) delt mellem: HF-dimittenderne Jørgen 
Christensen og Bruno Smidt Kristensen.

MARSELISBORG GYMNASIUMS JUBILÆUMS- OG MINDELEGAT (rentefrit lån på kr. 1.000): 
student Karsten Wedel Jacobsen.

MARSELISBORG GYMNASIUMS JUBILÆUMSLEGAT AF 1966 (kr. 500): student Finn Norring 
Christensen.

FORENINGEN "MARSELISBORG GYMNASIUMS STUDIELEGAT" har til formål at tilvejebrin
ge midler til at støtte studenter, der har vist udpræget lyst og evne til stu
dier, men savner de fornødne midler til at påbegynde et studium. Legatet, der 
normalt kun tildeles i de to første studieår (indtil studenten kan opnå anden 
støtte), betragtes som et rentefrit lån, som modtageren forpligter sig til at 
tilbagebetale, når han efter endt uddannelse bliver i stand dertil. Midlerne 
tilvejebringes dels ved årlige bidrag fra foreningens medlemmer, forældre og 
tidligere elever, dels ved gaver og andre særlige bidrag. Ansøgninger indgi
ves inden 1. juni. - Der uddeltes en portion på kr. 1.000 til student Karsten 
Wedel Jacobsen.

ALLIANCE FRANCAISE
Efter indstilling fra fransklærerne tildelte Alliance Francaise Kathrine Holm 3c 
en bogpræmie. Foreningens Århus-afdeling tildelte Birgitte Hansen 2p og Niels 
Thøgersen 3b bogpræmier.

FORENINGEN NORDEN
Efter skolens indstilling blev Henrik Sørensen 3c udtaget til at deltage i For
eningen Nordens stipendiatrejse til Norge 3.-13. september. Klaus Krogsbæk 2a 
og Jette Dam Rasmussen 2a deltog i Hindsgavl-stævnet i efterårsferien og i feed
back-mødet i Gøteborg 3.-4. april.

STATENS UDDANNELSESSTØTTE
Stipendienævnet har i det forløbne skoleår vejledt elever i GY og HF. Den 1. au
gust 1975 trådte den nye lov om Statens Uddannelsesstøtte i kraft: muligheden 
for at få rentefrie statslån bortfaldt, og kun de elever, der var fyldt 18 år, 
kunne herefter få støtte fra SU - og kun som stipendier og/eller statskautione
rede lån til normal rente i pengeinstitutterne.
Det kom til at betyde en afgørende forringelse af elevernes økonomiske kår - til
med i en tid med stærkt stigende leveomkostninger. Hårdest ramtes HF-eleverne, 
som i forhold til forrige skoleår blev nødt til at optage for yderligere kr. 
300.000 af de dyre statsgaranterede bank- eller sparekasselån.
Der er i det forløbne skoleår blevet udbetalt stipendier for kr. 326.400 til GY- 
elever og for kr. 314.729 til HF-elever. GY-eleverne har derudover modtaget 
statsgaranterede bank- eller sparekasselån for kr. 405.045 og HF-eleverne for 
kr. 605.794.
Stipendienævnet har i 1975-76 bestået af adj. Hans Lund, Ikt. Møller-Madsen, Ikt. 
J. Würtz samt eleverne Klaus Krogsbæk Mathiasen 2a, Lasse Nielsen Iq og Marie- 
Louise Wandel 2x. ,
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ELEVFORSAMLING M.V.
OM ELEVRÅDSARBEJDET
Skoleåret 1975/76 har været præget af konsolidering, efter at man 
i 1974/75 ændrede vedtægterne fra elevforsamling til et egentligt 
elevråd. Elevrådsarbejdet har vist sig at være den bedste form for 
organisering og har resulteret i fleres inddragelse i arbejdet.
Elevrådets erfaringer fra arbejdsperioden 1975/76 har vist et behov 
for ændring af rådets vedtægter, som ikke kunne opfylde de krav den 
stigende aktivitet stillede til mere smidige vedtægter. Allerede 
her ligger en arbejdsopgave, som bør tages op i det nye skoleår.
En af de første arbejdsopgaver, som elevrådet fik til behandling, 
var de nye elevers ønske om at få hjemmeklasser, hvilket vil sige, 
at hver klasse tildeles et klasselokale, hvori klassen har det væ
sentligste antal timer. Dette problem blev løst, og man kan fra 
næste skoleår nyde godt af denne nyordning.
Af andre problemer, som elevrådet har behandlet og løst, kan nævnes:

1. Oprettelse af mødepligtsnævn for HF (se andetsteds i skriftet).
2. Der er åbnet mulighed for flere dobbelttimer, hvilket vil give 

bedre arbejdsmuligheder i det enkelte fag.
3. Elevrådsrepræsentanterne har ret til at bruge 5-10 minutter i 

begyndelsen af timen til oplæsning af dagsorden og aflæggelse 
af referat.

4. Efter ønske fra Ig har elevrådet fået gennemført, at fællesti
merne også er åbne for disse klasser.

5. Som en nyskabelse i undervisningsforløbet har elevrådet fået 
inddraget også 1.klasserne i studieugen (se andetsteds i skrif
tet), hvori eleverne deltog på tværs af klasser og fag.

6. Af større behandlede sager skal byggesagen nævnes, da den fak
tisk er et lærestykke på elevmedbestemmelse på egne forhold. 
Eleverne har selv udfærdiget tegninger, som nu indgår i projek
teringsarbejdet som skolens bidrag.

7. Af udadvendte aktiviteter har kampen mod adgangsbegrænsning stå
et i forgrunden. Igennem en måned gennemføres forskellige ak
tiviteter spændende over foredrag og teater, hvilket mundede ud 
i deltagelsen i den største manifestationsdag blandt de uddan
nelsessøgende i mange år (den 9. december).

8. Desuden har elevrådet sluttet op omkring den landsdækkende ak
tionsdag den 25. marts, som var vendt imod nedskæringer på det 
uddannelsesmæssige og sociale område.

9. Endvidere er der blevet gennemført forskellige aktiviteter i 
forbindelse med kampen for Christianias bevarelse.

Elevrådet på Marselisborg Gymnasium ser det som en naturlig opgave 
at samarbejde med de øvrige uddannelsessøgende her i Århus om fæl
les problemer og er derfor også medlem af DUS-Århus (De uddannelses
søgendes Samarbejdsudvalg). Desuden er HF'erne medlemmer af deres 
studieorganisation LAK (Landsorganisationen af Kursusstuderende).

Lasse Nielsen lq
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MARSELIS

Marselis har i det forløbne år afholdt 6 solder for skolens elever. 
På trods af en misforståelse (HF'erne der troede at solderne kun 
var for gymnasieelever) er alt gået planmæssigt og godt.
Flimmers juleshow var et af de mere kulturelle arrangementer, som 
Marselis deltog i. Flimmer sørgede for det kulturelle, som Anders 
And-og Søren Spætte-film, mens Marselis stod for bankospillet, hvor 
der forøvrigt var udsat store og pæne gevinster.

En tak retter vi til pedellen, der trofast har solgt øl ved vore 
arrangementer, men som nu har overdraget dette vigtige hverv til 
Samarbejdsudvalget, og en tak til lærere og elever for et behage
ligt samarbejde.
Vi slutter med ønskerne om held og lykke til det nye seniorat i ti
den fremover.

Senioratet ved Flemming Praem Michaelsen 3y

M. FLIMMER

Filmklubben ved Marselisborg Gymnasium.
M. Flimmers bestyrelse har i det forløbne år søgt at løse sin op
gave gennem forevisning af et særdeles alsidigt program bestående 
af ialt 10 spillefilm, en kortfilm-trilogi samt et juleshow.
Udvælgelsen af disse har dels fundet sted ud fra en række kvalita
tive kriterier, men desværre også ud fra nogle højst ubehagelige 
betragtninger, som bestyrelsen har set sig nødsaget til at gøre 
sig i takt med, at foreningens økonomi er blevet forringet. I 
skrivende stund har bestyrelsen således forsøgsvis ændret forårs
programmet i en måske lidt mere populær retning.
Imidlertid har repertoiret næppe været den væsentligste årsag til 
problemerne. Vigtigere - set ud fra den konkurrencemæssige syns
vinkel, som naturnødvendigt må anlægges i en sådan sag - har måske 
de håbløse vilkår (specielt af lokalemæssig art) været, hvorunder 
filmklubben må arbejde. Vilkår, der, så fremt de ikke ændres ra
dikalt (!), før eller siden nok må formodes at føre til M. Flimmers 
endeligt, hvilket - set ud fra alle synsvinkler - vel må betragtes 
som en endog særdeles uheldig udvikling.

p. b. v.
Jesper Bay Larsen 3a
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Tillæg:
a) Viste film: "Udenrigskorrespondenten", "Made in Sweden", 

"Boghandleren som holdt op med at bade", "Oprøret i Ådalen", 
"Macunaima", Juleshow (tegnefilm), Danske kortfilm, "Kamelda
men", "Vennerne", "Masser af Whisky", "The Magic Christian" og 
"Sidste tog fra Gun Hill".

b) Bestyrelsen: Jette Dam Rasmussen 2a, Jesper Bay Larsen 3a, 
Susan Lykke 3b, Kirsten Rahbek 3b og Henrik Sørensen 3c. Free
lance medarbejdere: Torben Hardin'ger 3c og Aino Lykke Riis 3c. 
Konsulent: Steen S. Nørgaard.

SKOLEBLAD

I studieugen 1976 udgav en gruppe på skolen en avis, "C'est l’avis", 
som indeholdt information og debat om emner med relation til skolen. 
På den baggrund, at det hidtidige skoleblad "Vita Scholae" ikke er 
udkommet i dette skoleår, er der opstået et ønske om, at "C’est 
l'avis" videreføres som et mere fleksibelt og aktualitetspræget sko
leblad.
Undertegnede vil blive meget glade for henvendelser fra eventuelle 
interesserede.

Lars Bang Jensby la og Klaus Krogsbæk 2a
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FORSKELLIGE MEDDELELSER
AF SKOLENS DAGBOG

1975

7. ma j : 3g slutter sidste almindelige skoledag med fest i sangsalen.
15. maj : Regionalmøde for historielærere afholdes her på skolen.

Emne: Historie og film (adj. Steen S. Nørgaard) og Højgaard-kred- 
sen, et undervisningsprojekt (adj. H.Westergaard Andersen).

22. aug. : Introduktionsfest for Ig og Ih.
I ANLEDNING AF ÅRHUS FESTUGE:

13. -14.sept. : U-gruppens salgsudstilling i sangsalen.
16. sept. : Birgitte Grimstad synger viser under en ekstra morgensamling.
23. sept. : Skoleaften for Ig's forældre.
27. -28.sept. : Arbejdsweekend for lærerkollegiet til feltstationen i Mønsted.
27. -28.okt. : Svampeudstilling på øverste gang, arrangeret af pens.Ikt. A.E.

Skjøt-Pedersen, stud.scient. Torben Gang Rasmussen og Mads Tar
strup Ix.

30. okt. : Fire elever i Ig spr. består lille latinprøve.
4. nov. : Regionalmøde for dansklærere afholdes her på skolen. Emne: Avi

sen i danskundervisningen, et konkret undervisningsprojekt ved adj. 
Ole Tingsted Pedersen og adj. Lis Vastrup.

11. nov. : Elev-forældre-lærerkonsultation vedrørende 3g.
28. nov. : Studieugen slutter med fest i sangsalen.
2. dec. : Elev-forældre-lærerkonsultation vedrørende 2g.

19. dec. : Ved juleafslutningen medvirker skolens kor, "Renæssancegruppen" 
og gruppen for rytmisk musik i "Jesus bleibet meine Freude (J.S. 
Bach), Once in Royal David's City, Long time ago in Bethlehem, I 
gotta know (Elvis Presley), California Dreaming og White Christmas 
(solist: adj. Jørgen Frandsen). Pastor Leif Vestergaard holder ju
letalen.

22. dec. : Julestue for gamle elever (131 deltagere).

1976

14., jan. : Besøg af fagkonsulenten i latin og oldtidskunskab, lektor Finn Hobel
19.. jan. : Som et led i studierne følger 9 stud.mag'er engelskundervisningen

i en uge.
20.• jan. : Elev-forældre-lærerkonsultation vedrørende Ig.
27.. jan. : Orienteringsmøde vedrørende optagelse i Ig og Ih for elever i 2r og 

3r med deres forældre.
2.. febr. : 14 franske elever fra Lycée d'etat mixte "Jean-Macé" i Rennes besø

ger 2b i en uge under ledelse af M. et Mme Barghon.
30.. jan. : Specialeuge for 2h begynder.
5.. febr. : Studieorienterende møde for Ih, 2g og 3g.

13.. febr. : Morgensamlingsudvalget arrangerer "Støt Christiania-fest" i sangsa
len. Overskud: kr. 3.000.

16 . febr. : 2h deltager i det studieorienterende møde på Viby Amtsgymnasium.
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1. marts : Som et led i studierne følger 6 stud.mag'er fransk-undervisningen 
i en uge.

5. marts : I anledning af Dansk Røde Kors 100 års jubilæum kommer en af "de
hvide biler". Der bliver i den anledning vist en Røde Kors film 
samt en fotostatudstilling. I forbindelse med jubilæet foranstal 
tes der en indsamling blandt elever og lærere, og der indkommer 
ialt kr. 1.387,50. Den 27. april medvirker vi ved en husstands
indsamling i Marselisborg-kvarteret.

11. marts : Deltagerne i det fagligt-pædagogiske kursus overværer en demonstra
tion ved Ikt. J. Würtz.

12. marts : Besøg af gymnasieaspiranter fra 2.real, Fjordsgades skole.
25. marts : Studerende fra Marselisborg Seminarium orienterer HF-klasserne om

læreruddannelsen.
29. marts : Forældreforeningen indbyder til Århus Teaters opførelse af Skillings

operaen ("Mini-Laser og Pjalter") i sangsalen.
5. april : Forårsudstilling af elevarbejder (formning) i sangsalen.
6. april : Aftenarrangement med Studenterrådets "gymnasiebus".
7. april : Fællesmøde på Langkær Gymnasium for skolenævnsmedlemmer, lærer- og

elevrepræsentanter i skolenævnene ved de amtskommunale gymnasier i 
Århus amtskommune.

7. april : Regionalmøde for lærere i samfundsfag her på skolen. 
Emne: Sociologi og international politik.

30. april : Forårskoncert i sangsalen.
18. juni : Årsafslutning i Marselisborghallen.

TESTAMENTARISK GAVE
Skolen har som testamentarisk gave efter lektor J.A. Alstrup, død 1969, og fru 
Ellen Frank Alstrup, død 1975, modtaget en akvarel af den gamle bygning. Akva
rellen, der er malet af Eiler Løndal, var en afskedsgave fra lærerkollegiet til 
lektor Alstrup, da han blev pensioneret i 1954.

U-GRUPPEN PÅ MARSELISBORG GYMNASIUM
Som nærmere omtalt i skolens kvartalsskrift for september 1975 blev der i begyn
delsen af skoleåret dannet en U-gruppe her på skolen. Vores gruppe skulle fun
gere under U-landsfonden af 1962 på Århus Statsgymnasium og lige som denne have 
som formål at støtte projekter i u-landene og skabe kontakt med og give oplysning 
om disse lande.
I forbindelse med Århus Festuge havde vi 13.-14 september 1975 en velbesøgt salgs
udstilling, hvor der blev solgt for godt kr. 6.000. De 25% af beløbet, som vi 
selv kunne disponere over, blev sendt til hospitalet i Lowarengak i Kenya, som 
vi senere i en fællestime blev orienteret yderligere om af Kirsten Steenstrup, 
som er en af de sygeplejersker, der var med til at sætte det i gang.
I løbet af efteråret blev der i gruppen holdt nogle møder, hvor vi diskuterede, 
hvorledes vi skulle arbejde videre. Det var på tale at danne studiekredse eller 
på anden måde øge vores indsigt i u-landsproblemerne. Desuden var der forslag 
fremme om at skaffe penge ved regelmæssige indsamlinger eller andre aktiviteter. 
Disse diskussioner er fortsat, også med henblik på, hvad man i givet fald ønske
de at støtte, og om det skulle ske gennem U-landsfonden eller ej.
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Desværre er det blevet ved diskussionerne - noget konkret er der ikke sket, og 
da de fleste elevmedlemmer i gruppen er 3g'ere, må vi nu sætte vores lid til, 
at der med det nye skoleårs begyndelse kommer friske kræfter til. I hvert fald 
håber vi, at vi også i september 1976 på linie med andre af byens gymnasier får 
afholdt en salgsudstilling.

På U-gruppens vegne
Grethe Drud

BIBLIOTEKET
Biblioteket, der er indregistreret som en del af Århus Kommunes Biblioteker, be
nytter i stigende grad sin bevilling (i år kr. 8.000) til tidsskrifter og fag
litteratur. Ca. 80 procent benyttes til disse to områder. En udstilling af den 
nyerhvervede faglitteratur fandt sted i begyndelsen af september.
I forbindelse med ombygningen indtager biblioteket en central plads. Der er go
de håb om, at der bliver tale om en væsentlig pladsforøgelse, og der er samtidig 
ideer om at overveje at ændre bibliotekets funktion fra udlånsbibliotek til 
brugs- og arbejdsbibliotek.

Ole Tingsted Pedersen

HULTIMEN

Fjerde time om torsdagen på Marselisborg Gymnasium er en hultime, 
dvs at der i denne time ikke foregår normal undervisning. Timen 
bruges i høj grad til samarbejdsmøder mellem elever, lærere og ad
ministrationen. Der kan også være elevrådsmøder, lærerrådsmøder, 
samarbejdsudvalgsmøder osv. Endvidere benytter nogle elever også 
dette pusterum til at lægge sidste hånd på matematikopgaven eller 
den danske stil.

Der har i den sidste tid været en del debat om hultimen. Mange, så
vel lærere som elever, foretrækker at komme en time tidligere hjem 
om torsdagen. Omvendt opfattes hultimen af andre som en uvurderlig 
støtte for skolens demokratiske funktion. Hultimen har - udover de 
her nævnte funktioner - været benyttet til følgende arrangementer:

25.0 9. Repræsentanter for DGS, GLO og SKU orienterer.
9.10. Repræsentanter for LAK orienterer.
4.12. "Et lille land i Skandinavien". Debatteater, aktionskomi

téen mod adgangsbegrænsning.
18.12. Solvognens juleshow, filmen "Dejlig er den himmel blå".

Ole Tingsted Pedersen
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FORÆLDREFORENINGEN
Forældreforeningen har i årets løb været arrangør af - og medvirken
de til - forskellige arrangementer.
Den 23. september var vi medindbyder til en "skoleaften for foræl
dre". Der var arrangeret undervisningstimer i forskellige fag, og 
gennem disse og den efterfølgende faglige samtale med lærerne blev 
der givet et indtryk af elevernes og lærernes daglige arbejde.
I forbindelse med generalforsamlingen den 15. oktober drøftedes "De 
frie timer" efter et oplæg ved adjunkt Ole Tingsted Pedersen.
Bestyrelsens beretning og det forelagte regnskab godkendtes. Det 
vedtoges at sælge "Marselishytten", som var blevet utidssvarende, 
for at købe andet, som kan dække skolens behov.
Til bestyrelsen valgtes afsnitsleder cand.polyt. Erik Frost (næst
formand), overlærer Else Holm (kasserer), branddirektør A.C. Thomsen 
(hyttefar) og overlærer Jørn Heltoft, (formand). Endvidere er rek
tor Jens Aggebo og lærerrådets repræsentant, lektor G. Køster med
lemmer af bestyrelsen.
Til revisor genvalgtes landsretssagfører Holger E. Nielsen.
Forældreforeningen har også i år stået som økonomisk garant for sko
lefesten, som afholdtes 5. marts.
Den 29. marts indbød vi til teateraften på skolen for foreningens 
medlemmer og elever fra skolen. Skuespillere fra Århus Teater op
førte skillingsoperaen ("Mini-Laser og Pjalter").
Efter salget af Marselishytten har forældreforeningen ydet tilskud 
til leje af andre hytter.
Repræsentanter for bestyrelsen og lærerne har besigtiget flere ejen
domme med henblik på køb af noget, som kan opfylde de krav, der i 
dag må stilles vedrørende hytteforhold, men til nu, da dette skri
ves, har det endnu ikke været muligt at træffe nogen beslutning om 
køb.

Jørn Heltoft

ÅRSSKRIFT M.V.

På foranledning af direktoratets skrivelse af 4. december 1974, der opfordrer 
skolerne til. at fortsætte forsøg med årsskriftet, er Marselisborg Gymnasiums 
årsskrift også i 1975/76 udkommet i form af 7 små skrifter:

1. HÅNDBOG - udkom i august med praktiske oplysninger.
2. MATRIKEL -udkom i september med elevfortegnelse, lærerfortegnelse m.v.

4. KVARTALSSKRIFT - udkom efter følgende plan:

3. ÅRSSKRIFT - nærværende skrift, som udkom den 28. april 1976 med skolens 
program og beretning om skoleåret 1975/76.

nr. måned tema sidetal redaktør
1 sept. UNGDOMSARBEJDSLØSHEDEN 16 adj. H.H. Tersbøl
2 nov. DE MUNDTLIGE ÅRSPRØVER 1975 16 Ikt. Grethe Drud
3 febr. ER MATEMATIK NØDVENDIG? 16 Ikt. L.M. Larsen
4 april ORIENTERING OM SMÅ OG STORE

FORSØG 16 adj. Kirsten Johannsen

Det økonomiske grundlag er skolens årsskriftskonto, som med skolenævnets godken
delse er suppleret med et beløb fra rådighedskontoen. Amtsrådet har forhøjet års
skriftskontoen for det kommende finansår, således at. den formentlig alene kan kla
re udgifterne ved en forlængelse af forsøgsordningen.
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MARSELISBORG GYMNASIUMS FORÆLDREFORENING
REGNSKAB FOR TIDEN 1/9 1974 - 31/8 1975

DRIFTSREGNSKAB "MARSELISHYTTEN"
UDGIFTER:
Lys og vand ........................... 346,75
Nyanskaffelser og reparationer ....... 1.122,61
Skatter, renovation og forsikring .... 886,50
INDTÆGTER.
Lejeindtægt Marselishytten ............ 185,00
Underskud .............................. 2.170,86

2.355,86 2.355,86

DRIFTSREGNSKAB "FORENINGEN”

INDTÆGTER:
Kontingent ............................. 6.260,60
Indvundne renter ...................... 963,53

UDGIFTER:
Porto, gebyrer og blanketter ........... 287,58
Tilskud til 2 skolefester, kørselsud
gifter, dækning af 3 elevers rejseudg.. 1.667,35
Repræsentation ...................... 50,00
Overskud ............................... 5.219,20

7.224,13 7.224.13

STATUS
Aktiver Passiver

Indestående i Sparekassen Østjylland 
Konto nr. 07788 ..................
Konto nr. 15879 ...................

Postgiro nr. 165516 ...............
Kontant ...........................

Marselishytten iflg. vurdering ....

66,12 
14.918,07 
3.236,90

18,19 
85.000,00

Kapitalkonto:
Saldo pr. 1/9 1974 
+ overskud "Forening

100.190,94
5.219,20

105.410,14
r underskud

"Marselishytten 2.170,86 103.239,28
103.239,28 103.239,28

Arhus, den 6. oktober 1975
Else Holm, kasserer

Jeg har revideret ovenstående regnskab og fundet bilagsmateriale og 
beholdning i orden.

Århus, den 6. oktober 1975
Holger E. Nielsen



Dorte Schentz lp

SKOLEFESTEN
Skolefesten fandt i år sted fredag den 5. marts i Stakladen med over 500 delta
gere, som havde en vellykket aften i selskab med "Hva1 med", en revy bygget op 
som småspil omkring "de kulturelle ting", Danmark giver danskerne dagligt gennem 
massemedierne.
Revyen var lavet af gymnasieelever plus HF’ere i et perfekt sammenspil: - og her
efter dansede alle Les Lanciers, inden "iMinas" (spillemandsgruppe) overtog an
svaret for deltagernes fysiske kunnen.
løvrigt var skolefestens placering i Stakladen yderst heldig, idet man havde ind
draget Richard Mortensen-stuen, hvor de mere verbale aktiviteter kunne dyrkes i 
fred og ro.
Sorn tidligere år var der blandt skolefestens deltagere en hel del forældre plus 
gamle elever, som gav deres bidrag til en hyggelig aften.

Allan Levann 2g
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Lene Poulsen 2a

SKOLEREJSE TIL LONDON
I efterårsferien arrangerede 2 HF i samarbejde med adj. Mette Gråbæk og adj. 
Jørgen Frandsen en studie/ferie-tur til London.
Vi startede fra Århus fredag den 17. oktober kl. 14.14 og ankom til London lør
dag den 18. oktober kl. 15.00 efter en stille og rolig sejltur med masser af 
stille og rolige drinks (spænding, sir!).
På banegården i London moslede vi så alle forvildet og "Maybe its' because 
I'm a Londoner"-syngende rundt imellem alle mulige nationaliteter, inden vi 
langt om længe fandt sammen fire og fire og krøb ind i en taxi, og på gebrokkent 
engelsk bad om at blive kørt til vort hotel i Sussex Gardens. Et dejligt hotel 
forresten, hvorfra de enkelte arrangementer, tilrettelagt af Mette og Jørgen, 
tog deres begyndelse.
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Af arrangementer skal nævnes:
a) besøg på en skole, Kingsway Princeton College of Further Education,
b) udflugt til Cambridge,
c) besøg på Greenwich Observatoriet

og andre tilbud som sejltur på Themsen, pub-studier!, St. Paul's, Westminster 
Abbey, Hyde Park, Old Baily, Parlamentet etc. Da turen foregik i en ferie, var 
der naturligvis "frit slag" med hensyn til, hvilke arrangementer man ville del
tage i, men der var generelt stor interesse for de fleste af arrangementerne og 
dette med "frit slag” gav i det hele taget turen en meget afslappet atmosfære.
Derfor vil vi opfordre alle til at arrangere en sådan kombineret studie/ferie- 
tur. Vi brugte efterårsferien, andre kan jo evt. bruge påske-, pinse eller som
merferien.
Og skulle turen, som vor, gå til England, ja, da kan jeg med garanti love, at 
Jørgen Frandsen altid står parat som deltager. Blot sig navnet "England" og han 
er færdig ...

Allan Levann 2q

SKOLEREJSE TIL FRANKRIG

I den første uge af februar havde skolen besøg af 14 franske elever 
fra Lycée Jean Macé i Rennes. Under ledelse af Mme Barghon, der 
var klasselærer for eleverne (classe de Philosophie, der nogenlun
de svarer til en 3g nysproglig) deltog eleverne i en uge i under
visningen på Marselisborg Gymnasium fra 8-11 hver dag. Derefter var 
der arrangeret ture i byen, herunder virksomhedsbesøg, museumsbesøg 
etc.
Fra den 10.-18. april deltager 16 danske elever, under ledelse af 
adj. Ole Tingsted Pedersen i undervisningen på Lycée Jean Macé. 
Det er vort håb, at disse udvekslingsrejser kan fortsætte fremover, 
da såvel elever som lærere har et godt udbytte heraf, ikke bare 
sprogligt, men også kulturelt og venskabeligt. Med hjælp fra for
skellige sider - skolenævn, samarbejdsudvalg, forældreforening - 
lykkedes det at nedbringe vore rejseudgifter til ca. 300 kr. pr. e- 
lev, hvorfor vi her gerne ønsker at bringe en tak.

Ole Tingsted Pedersen



FERIER OG FRIDAGE

Undervisningsministeriet, direktoratet for gymnasieskolerne og HF, 
har fastsat følgende fridage og ferier, de nævnte dage medregnet:
1976

Mandag den 21. juni til fredag den 6. august: sommerferie.
Mandag den 18. oktober til fredag den 22. oktober: efterårsferie.
Torsdag den 23. december til tirsdag den 4. januar: juleferie.
1977

Mandag den 28. marts: Dronning Ingrids fødselsdag.
Mandag den 4. april til tirsdag den 12. april: påskeferie.
Mandag den 20. juni til fredag den 5. august: sommerferie.

EKSAMINER OG ÅRSPRØVER

Undervisningsministeriet, direktoratet for gymnasieskolerne og HF, 
har fastsat tidspunktet for de skriftlige eksaminer således: stu
dentereksamen: 10. maj - 13. maj, højere forberedelseseksamen:
3. maj - 21. maj, og for de mundtlige eksaminer: studentereksamen:
24. maj - 16. juni, højere forberedelseseksamen: 17. maj - 16. ju
ni .
De skriftlige årsprøver finder sted 20. - 25. maj.
Skema over de mundtlige eksaminer og årsprøver vil fremkomme sær
skilt.

ÅRSAFSLUTNINGEN

finder sted fredag den 18. juni kl. 10 i Marselisborghallen. For
ældre og andre, der er interesserede i skolens arbejde, indbydes 
herved til at komme til stede.

DET NYE SKOLEÅR 

begynder mandag den 9. august.
kl. 9: 3g, 2g og 2h.
kl. 10: Ig og Ih.

Århus, den 9. april 1976 Jens Aggebo

KONTORET er lukket i juli måned.
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