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Skolens adresse:

Kildevej 8, 8660 Skanderborg
Tlf.: (06) 52 23 33

Skolens rektor:

Bent Jespersen
Træffetid: Normalt mandag fredag kl. 12 - 13

Studievejleder for HF:
Jens Barfoed
Fast træffetid: Tirsdag kl. 11-12

Lærerværelset: Tlf. (06) 52 22 97

Elevtelefon: Tlf. (06) 52 22 59
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Indledning
Skanderborg Amtsgymnasium er et 6-spors gymnasium 

med 2 spor HF. For øjeblikket er der - foruden nysproglig 
og matematisk-fysisk gren, mulighed for følgende grenvalg: 
Samfundssproglig og samfundsmatematisk samt matematisk
naturfaglig gren. Valget af gren foregår i slutningen af 
1. g. efter en orientering om de forskellige grene.

Skolens ringetider er:

08,00 - o8,45 
08,5o - o9,35 
o9,55 - lo, 4o 
lo,45 - 11,3o 
11,55 - 12,4o 
12,45 - 13,3o 
13,35 - 14,2o

Skolen er et fagklassegymnasium. Den enkelte klasse 
skifter derfor lokale fra time til time afhængigt af, hvilke 
fag den skal have. Til timerne medbringes det materiale 
man skal brug til det pågældende fag, mens øvrige bøger, tasker, 
tøj og lign, anbringes i centralgarderoben, hvor alle ele
ver får anvist deres plads en af de første dage i skoleåret.

Elevernes opholdsareal findes i underetagen (se lokale
planen) og har direkte adgang til terrasse, plæne og skov. 
På opholdsarealet er der kantine, bordtennisborde, skakspil, 
varmdriksautomat, sodavandsautomat, telefon m. m.

Kantinen, hvor der kan købes mælk, brød, chokolade, 
frugt og lign., er åben i de store frikvarterer fra o9,35 til 
o9,55 og fra 11,3o til 11,55. Kantinen drives som en selvejende 
institution og dens eventuelle overskud administreres af sam
arbejdsudvalget.

Faglokalernes placering i skolebygningen fremgår af 
lokaleplanen bagest i dette hæfte. Benyttelsen af fagenes 
lokaler og hjælpemidler i frikvarterer, mellemtimer og efter
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skoletid aftales med de enkelte lærere.

Skolens bibliotek med tidsskrifter, leksika 
og lignende er åbent i den normale skoletid.

Parkeringsplads for motorkøretøjer findes ved 
indgangen til skolen og cykler og knallerter kan anbringes 
i kælderen.

Rygning og spisning skal foregå på elevernes
opholdsareal.

Efter eventuelt fravær fra skolegangen skrives 
begrundelsen herfor i den udleverede kontaktbog og denne 
forevises for rektor i frikvarteret kl. o9,35. Kontakt
bogen underskrives af eleven selv, hvis man er fyldt 18 år 
ellers af forældrene. Ved længere tids fravær tilrådes 
henvendelse til skolens kontor.
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Administration
Skolens administration, som omfatter kontorerne 

for rektor, studievejleder for HF, inspektorerne og 
sekretærerne, befinder sig på anden etage til venstre 
for hovedindgangen.

Rektor træffes normalt hver dag kl. 12 - 13 og 
kan desuden som regel træffes i frikvartererne. Det vil 
være naturligt at henvende sig til rektor angående pro
blemer af enhver art i forbindelse med undervisning og 
skolegang.

Studievejlederen varetager en række af de prakti
ske opgaver i forbindelse med HF-undervisningen. Endvidere 
yder han eleverne assistance ved tilrettelæggelse af deres 
studie. Vejlederens kontortid - udover den faste træffe
tid tirsdag kl. 11 - 12, meddeles ved opslag.

På inspektionskontoret lægges bl. a. skolens skema, 
og de daglige skemaændringer, års-, terminsprøver og examina 
tilrettelægges.

Administrationskontorets personale består af 
sekretær Birgit Madsen og sekretær Lizzie Witt. Birgit 
Madsen fører skolens regnskab. Hos hende skal man henvende 
sig angående spørgsmål om befordringsgodtgørelse og Statens 
Uddannelsesstøtte samt meddele navne og adresseændring. 
Lizzie Witt beskæftiger sig hovedsagelig med HF.

Skolens pedel, Poul Daugaard, og pedelmedhjælper, 
Frank Sørensen, fører tilsyn med skolebygningerne og arealerne 
omkring skolen. Enhver beskadigelse af inventar og lign, 
skal anmeldes til pedellen.
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HF

Fra folkeskolen er der to veje til de videregående 
uddannelser af teoretisk eller teoretisk-praktisk art: 
Gymnasiet og HF. Begge afsluttes med en eksamen, som ikke 
i sig selv giver erhvervskompetence. Formålet er altså 
ikke at færdiguddanne folk til en bestemt funktion i sam
fundet, men først og fremmest at give, hvad man med et 
godt, gammelt ord kalder almendannelse, dvs. indblik i så
vel de humanistiske fag i videste forstand som de matematisk
naturvidenskabelige. En elementær viden hele kompasset 
rundt er en nyttig ballast, ikke blot for ens fremtidige 
arbejde, men i høj grad også for ens øvrige tilværelse.

HF's mest iøjnefaldende særpræg i forhold til gym
nasiet er, at det er et 2-årigt forløb. Et andet er, at 
HF i særlig grad er beregnet på folk, som har haft en skole
pause, men som nu ønsker at fortsætte, hvor de slap. 
HF'erne møder derfor med andre erfaringer end gymnasiasterne; 
tit har de haft arbejde i erhvervslivet. Det medfører, at 
man i bedste fald får elever, som ikke (længere) er skole
trætte, og som har fået jordforbindelsen i orden.

Overgangen til fortsat boglig uddannelse kan være 
frugtbar. Men det kan også være vanskeligt at komme ind i 
undervisningsrytmen igen. Her må man være på vagt fra star
ten. For er man først kommet skævt igang, er det svært at 
ændre kurs siden hen.

Som gymnasiast specialiserer man sig fra begyndelsen: 
Man er enten sproglig eller matematiker. HF'erne derimod 
udgør fra først af en samlet skare, alle har samme fag. 
Af tilvalgsfagene begynder kun nogle få i 2. semester, hoved
parten først i 3. semester. Man kan altså specialisere sig 
efter moden overvejelse.
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Også hvad arbejdsformen angår har HF sit særpræg. 
I 2. og 3. semester afbrydes den normale undervisning 
i et par måneder i henholdsvis historie og dansk, og i 
den tid arbejder man - individuelt eller i grupper - 
med et afgrænset emne og afleverer til slut en rapport. 
Midt i 2. kursusår er der en skemafri uge, hvor hver 
enkelt elev på egen hånd skriver en opgave i et fag, 
man selv vælger.

Gymnasiet og HF er som sagt parallelle uddannelser. 
For dem begge er rektor den administrative og pædagogiske 
leder. I snart mange år har man arbejdet på at få en 
studievejleder for gymnasiet - som støtte både for gymna
siasterne og rektor. Af økonomiske grunde er det endnu 
ikke lykkedes, men man har en forsøgsordning, også her 
på stedet. - HF derimod har siden sin start i 1967 haft 
en studievejleder. Og det skal eleverne benytte sig af! 
En stor del af studievejlederens arbejde består i at stå 
til rådighed for eleverne, hvad enten det drejer sig om 
uddannelsesmæssige, økonomiske eller personlige spørgsmål.

Jens Barfoed 
studievejleder
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Elevvejledning

Det er nu tre år siden, der som forsøg blev indført 
elevrådgivning på Skanderborg Amtsgymnasium. Inden for den 
almindelige undervisningstid kan man sjældent nå at drøfte 
eller løse personlige og praktiske problemer, som på en eller 
anden måde har indflydelse på skolegangen, og det har derfor 
været Århus Amtskommunes hensigt, at gymnasieeleverne - som 
hverken har studievejleder eller efter 1. g. klasselærer - 
skulle have mulighed for at henvende sig til en rådgivningslærer 
med problemer af enhver art.

En meget lille del af de elever, der har henvendt sig, 
har ønsket hjælp til praktiske problemer, <f. eks. i forbindelse 
med uddannelsesstøtte, udlandsophold, dispensationer, ansøgnin
ger o. 1. Enkelte har søgt oplysning om muligheden for at 
skifte til en anden klasse eller uddannelsesform. Færre end 
ventet har henvendt sig med mere alvorlige, personlige problemer, 
men det må nok også erkendes, at elevrådgiveren i sådanne til
fælde har måttet nøjes med at henvise til de relevante offentlige 
hjælpeinstanser, som oftest til socialforvaltningen. I de til
fælde, hvor elever har henvendt sig om problemer i forholdet til 
kammerater og lærere, har elevrådgiveren derimod som regel kunnet 
hjælpe ved at arrangere og deltage i en samtale mellem de pågældende.

Ud fra 2^ års erfaring er det imidlertid min vurdering, 
at elevrådgivningen først og fremmest bør orienteres mod den 
gruppe elever, der nu tegner sig for næsten samtlige henvendel
ser, nemlig elever, der p. g. a. sproglige vanskeligheder hæmmes 
eller hindres i at udnytte deres evner tilfredsstillende. Læse
vanskeligheder, problemer med at udtrykke sig mundtligt eller 
skriftligt og vanskeligheder med at opfatte talt sprog er i mange 
tilfælde årsagerne til studiemæssige problemer.

For eksempel må en elev, hvis læsehastighed er under 
18o ord i minuttet, regne med en arbejdstidsforlængelse på 3-4 ti
mer dagligt sammenlignet med jævnt velforberedte normalt-læsende 
kammerater.

Det er vanskeligt at sige noget generelt om, hvor stort 
behovet for specialundervisning til sprogligt hæmmede elever er.
En undersøgelse foretaget på Viby Amtsgymnasium 1972-73 viser, 
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at mere end lo% af en årgang har særdeles generende sproglige 
vanskeligheder, der ubehandlet forventes at virke mere eller 
mindre invaliderende på studiets forløb. Uden at generalisere 
ud fra en enkelt undersøgelse kan det nok slås fast, at mange 
elever ved uddannelsens begyndelse møder op med formelle sprog
lige færdigheder, der ikke svarer til skolens mindsteforvent- 
ninger, og at en stor del af disse elever desværre først bliver 
opmærksommme på konsekvenserne af deres manglende færdigheder 
sidst i skoleforløbet.

Indtil påskeferien, hvor dette skrives, har jeg 
været i forbindelse med 21 elever, der har bedt om og modtaget 
specialundervisning. Det er for tidligt at sige noget sikkert 
om, hvordan en specialundervisning bedst kan organiseres. Det 
er hensigten at henvise elever med mere kompliceret ordblind
hed til testning og evt. undervisning hos professionelle læse
pædagoger gennem Statens Institut for Talelidende. Hidtil har 
5 elever ønsket at tage mod dette tilbud. For de øvrige har 
der været tale om undervisning af én elev ad gangen, som regel 
i en time ugentlig i en periode på nogle måneder. Nogle elever 
har været utilfredse med at måtte belaste den samme skematime 
hver uge, og det har derfor været nødvendigt af og til at flytte 
specialundervisningen til hul- og fritimer. Endnu findes der 
kun meget lidt undervisningsmateriale, som er relevant for vores 
uddannelsesniveau, så eleverne har måttet affinde sig med at finde 
frem til både metode og materiale langs ad vejen sammen med elev
rådgiveren.

Annie Jarkilde



Lærerne
Jp Rektor Bent Jespersen Fransk, musik
AA Adjunkt,, cand. scient. Andreas Andersen Kemi, fysik
Ax Adjunkt,, cand. scient. Ib Axelsen Matematik
DB Adjunkt,, cand. phil. Dorte Barfoed Musik
Ba Adjunkt,, cand. mag. Jens Barfoed Dansk, græsk kultur
Br Studielektor, qand. mag. Reinhard Brose Dansk, tysk
Bu Jidjunkt,, cand. mag. Jette Buch Dansk, engelsk

By Adjunkt,. cand. mag. Lene Byriel Engelsk, tysk
Da Studielektor, cand. scient. Johs. Th. Dahl Fysik, kemi
F1 Adj unkt,, cand. mag. Johs. Flensted-Jensen Historie, gymn.

Gj Adjunkt,. cand. mag. Henriette M. Gjørup Tysk, russisk
HP Studielektor, cand. scient. Ebbe Hall-Pedersen Matematik, fysik
LH Adjunkt,, cand. scient. Lis Hjøllund Hedehus Kemi, fysik
Ho Cand. scient. Ejnar Hobolth Kemi, fysik
Hø Adjunkt,, cand. mag. Inger Kristine Høy Gymnastik
Iv Adjunkt,, cand. scient. Poul Storm Iversen Geografi, gymn.
Ta Adjunkt,. cand. scient. Ivan Tafteberg Jakobsen Matematik, fysik
Ja Adjunkt,, cand. phil. Annie Jarkilde Dansk
Os Ellen Voldsgaard Jensen Gymnastik
TJ Adjunkt,, cand. phil. Jette Toft Jepsen Engelsk
Jo Adjunkt,, cand. scient. Frede Becker Johannesen Geografi
JS Adjunkt,, cand. mag. Hanne B. Juhl-Sørensen Dansk, historie
JÜ Adjunkt,, cand. mag. Peter Jürgensen Tysk, dansk
HJ Stud, psych. Jan Holst Jørgensen Psykologi
BJ Adjunkt,, cand. scient. Preben Bügel Jørgensen Biologi
BL Adj unkt,, cand. mag. Bjarne Fr. Lindhardt Historie, samf.
Lu Adjunkt,, cand. scient. Mogens Lundgaard Fysik, matematik
LR Adjunk t,, cand. mag. Per Lund-Rasmussen Fransk, dansk
Sa Adjunkt,, cand. mag. Arne Sand Madsen Dansk, engelsk
KM Adjunkt,, cand. mag. Kirsten E. Majland Engelsk, tysk
BM Adjunkt,, cand. mag. Birthe Mølhave Religion
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Mø Adjunkt, cand.. mag. Ulrich Mønsted Latin, oldtidsk.

MN Adjunkt, cand., mag. Birthe Mosegaard Nielsen Historie, dansk

VP Adjunkt, cand. mag. Else Marie Vedel Pedersen Fransk, engelsk

Pe Adjunkt, cand., mag. Else Mølle S. Petersen Engelsk , fransk

Ra Adjunkt, cand.. mag. Niels Bo Rasmussen Fransk, engelsk

Sch Adjunkt, cand.. scient. Hans Jørgen B. Schrøder Matematik

St Adjunkt, cand. mag. Hans Struve Historie, kunstf.

Va Adjunkt, cand.. mag. Kristian Valsted Fransk, matematik

We Cand. scient. Lasse Werling Biologi

SW Adjunkt, cand.. phil.. Stig Winding S am f.

Endvidere har i årets løb følgende været beskæftiget som vikarer 

i kortere perioder:

Cand. phil. Nis Boesdal Dansk

Cand. phil. Bodil Roland Højlund Religion
Stud. mag. Ellen Harborg Kristensen Religion
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Lærerkandidater

Cand. scient.. Elisabeth Sommer Christiansen Ma+ematik - engelsk
Cand. phil. ISent Jakob Skjoldborg Glans Dansk
Cand. scient.. Jens P. N. Hansen Geograf i

Cand. scient.. pol. Stig Hansen Samfundsfag

Cand. scient.. Ebbe Larsen Geografi - samf.
Cand. scient.. Peter Slot Nielsen Kemi - fysik
Cand. scient.. Søren Brix Pedersen Geografi
Cand. scient.. Stig Albin Sørensen Kemi - fysik
Cand. scient.. Erik Thomsen Geografi

Cand. mag. Eva Veibæk Dansk - engelsk

Lærerrådsformand:

Adm. inspektorer:

Studievejleder for HF:

Elevrådgiver for gymn.:

Indre inspektor:

Boginspektor:

Bibliotekar:

Sekretærer:

Pedel:
PedeImedhjælper:

Adjunkt Stig Winding

Studielektor Ebbe Hall-Pedersen
Adjunkt Hans Jørgen Schrøder

Adjunkt Jens Barfoed

Adjunkt Annie Jarkilde

Adjunkt Frede Becker Johannesen

Adjunkt Kristian Valsted

Studielektor Reinhard Brose

Birgit Madsen
Lizzie Witt

Poul Daugaard Nielsen
Frank Sørensen



15

Papir og bøger
Papir og bøger udleveres til hver enkelt den første dag 
efter sommerferien.
Hold hus med papiret ! Alle på samme klassetrin får ud
leveret det samme kvantum papir-, ringbind, brevordnere, 
faneblade, plastikomslag og arbejdsmapper til et helt år. 
Man kan altså ikke få udleveret nyt papir, når man har op
brugt det udleverede.
Pak bøgerne ind ! Bøgerne er kostbare og bevillingerne små. 
Der er ikke råd til engangsbøger. Derfor skal du pakke bø
gerne ind: Så slides de mindre.
Hvis du ikke pakker bøgerne ind, tages det som udtryk for, 
at du ikke ønsker at låne bøger på skolen, men foretrækker 
selv at købe dem i bogladen.

Udfyldt navnesedlen i de lånte bøger !
Læs reglementet på navnesedlen:

SKANDERBORG AMTSGYMNASIUM

Undervisningsmidler
Læreboger, atlas, leksika, opgavesaml Inger m.v. udlånes gratis 
til elevemo gennem skolens boginspektor.

Ifolge cirkulære fra undervisningsministeriet gælder folgende 
regler for udlånet:

1. Dogerne forbliver skolens ojondom.
2. Eleven or okonomisk ansvarlig for do lånte boger.
3. Enhver bog skal af eleven straks öfter modtagelsen forsy

nes med navn på mærkat på indersiden af bindet.
4. Bogorne skal forsynos mod smudsomslag: eventuel mis

handling af bogorne modforer erstatningsansvar.
5. Der må ikko i bogerno anforos notator eller tilføjelser.
6. Afbrydes undervisningen I skoleårets lob, må de udleverede 

boger straks tilbageleveres til skoion.
7. Udlevering og aflevering of boger skor efter nærmere med

delelse fra boginspektor.

Navn Klasse Skoleår

/
/
/
/
/
/
/
/

Er en bog bortkommet, kan du rette henvendelse til boginspektøren.

Kristian Valsted 
boginspektor
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Elevtransport

Der vil af Aarhus Amtskommune blive oprettet 
amtsruter fra Odder, Harlev-Stjær-Galten og Tranbjerg- 
Ny Solbjerg- Blegind.

Elever, der ikke kan benytte amtsruterne, men 
som har en samlet skolevej beregnet fra bopæl til skole 
og tilbage på mindst 14 km., kan få transporten betalt. 
Der skal i videst mulig omgang benyttes offentlige befor
dringsmidler. Eget befordringsmiddel kan dog benyttes, 
hvor dette af amtsrådet godkendes som mest hensigtsmæssigt.

Transportskemaer til samtlige kategorier vil blive 
uddelt på skolen den første dag.



Statens uddannelsesstøtte

Fra skoleårets begyndelse kan nye elever over
18 år ansøge om støtte fra Statens Uddannelsesstøtte.

Eleverne vil blive orienteret en af de første
skoledage.
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Karakterer, årsprøver og reeksamination

I Undervisningsministeriets cirkulære af 26/3 1974 
står der om karaktergivning bl. a.: (

I hvert af de fag, hvori der til studentereksamen 
gives årskarakterer, skal der mindst én gang om året - og 
kan der, efter lærerrådets beslutning, to gange om året - 
gives meddelelse til hjemmet om elevens standpunkt.

Her på skolen gives der karakterer ved juletid 
og årskarakterer i maj.

Der holdes skriftlige årsprøver i de fag, hvor ele
verne skal til skriftlig studentereksamen.

Ved de mundtlige årsprøver skal eleverne i år op i 
3 fag inklusive eventuelle studentereksamensfag.

Lærerrådet har atter i år vedtaget at lade den en
kelte elev selv vælge de mundtlige årsprøvefag.

I de fag, der afsluttes i 1. og 2. g. gælder følgende 
særlige regler om reeksamination: 
a. En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af

1. eller 2. gymnasieklasse har opnået årskarakteren 5 
eller derover, og som ved den afsluttende prøve til 
studentereksamen i faget ved udgangen af 1. eller 2. 
gymnasieklasse har fået karakteren 00 eller 03, kan 
forlange at blive underkastet ny prøve i faget i au- 
gus t/september.

b. En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1. eller 
2. gymnasieklasse, hvor undervisningen i faget afsluttes, 
har fået årskarakteren 00 eller 03, kan, hvis faget ikke 
er udtaget til prøve til studentereksamen, forlange at 
blive underkastet prøve i faget i august/september.
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Lærerråd

I lærerrådet behandles en række forhold vedrørende 
skolens undervisning og drift, for eksempel time- og fag
fordelingen, antal klasser og grene, tilrettelæggelsen 
af årsprøver og deres omfang, forsøgsundervisnings, ny
anskaffelser af større inventargenstande m. m. samt ende
lig trivselsspørgsmål.

Eleverne kan gennem samarbejdsudvalget fremsende 
forslag til behandling i lærerrådet og har ret til at være 
repræsenteret i rådet ved drøftelsen af sådanne forslag.

Normalt afholdes lærerråd her på skolen cirka 
en gang månedlig.
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Elevråd

Et elevråd kan fungere på mange måder, hvoraf nogle måder er 
bedre end andre - det værste er dog, hvis det slet ikke funge
rer, hvilket vi mere eller mindre har erfaret i dette skoleår. 
Men hvad er da grunden til, at vort elevråd, der skal virke 
som et formidlende organ mellem lærere/rektor og udenforstå
ende interesser, ikke har fungeret særlig godt?

Er det fordi eleverne ikke er ordentlig informeret om 
elevrådets eksistens og funktion og derfor ikke anser 
det for noget?
Er det fordi eleverne er sløve og ikke gider interessere 
sig for andre end deres egne anliggender?
Er det fordi der overhovedet ikke er nogle problemer på 
skolen, eller fordi man selv kan klare at få sine anlig
gender ført igennem og elevrådet derfor er helt overflø
digt?
Eller findes der helt andre grundetil, at vores elevråd 
har kørt som det har?

Ja, det er nok ikke lige til at svare på, men jeg tror, at alle 
nævnte grunde har medvirket til, at vores elevråd har fungeret 
ret dårligt.
Hvis vi på skolen skal opretholde elevrådet, er der ingen tvivl 
om, at det skal køre på en helt anden måde end det har gjort i 
år;

for det første må ingen tvinges til at være elevrådsrepræ
sentant (man har erfaringer for, at der i klasserne ikke er no
gen, der melder sig frivilligt, hvorfor der foretages lodtræk
ning!), desuden bør der være en betydelig bedre kontakt mellem 
eleverne og elevrådet og dermed også med samarbejdsudvalget - 
dette kan eventuelt gøres ved, at klasserne indbyrdes mødes f.eks. 
i hultimen, hvor elevrådsrepræsentanterne fremlægger, hvad der 
er sket på de sidste møder og man diskuterer eventuelle proble
mer - men dette kræver også, at eleverne interesserer sig lidt 
for sagen.
Jeg tror, at hvis man havde et elevråd; hvor alle repræsentanterne 
var interesserede i, at det skulle fungere på bedst mulig måde og 
dermed mødte op på møderne, samt at man sørgede for, at de enkelte 
elever også blev informeret om hvad der skete på møderne og var 
med i beslutningsprocesserne, så ville elevrådet fungere GODT.

Hanne Buch-Hansen
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Samarbejdsudvalg
I Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 587 af 

23. december 1969 står der om samarbejdsudvalget følgende:
§_ 8. Samarbejdsudvalget, der er kontaktorgan mellem rektor, 
lærerråd og elever, består af rektor som formand, formanden 
for lærerrådet, 2 lærere valgt af lærerrådet og 3 elever valgt 
af og blandt eleverne. Er der oprettet elevråd, er elevrepræ
sentanterne elevrådets formand og 2 elever valgt af elevrådet 
blandt eleverne.

Hvor der er oprettet kursus til højere forberedelses
eksamen på gymnasiet, vælger lærerrådet yderligere en lærer
repræsentant, der underviser på kursus, og eleverne/elevrådet 
yderligere en repræsentant blandt eleverne ved dette.

Valgene, der gælder for et skoleår, foretages snarest 
efter skoleårets begyndelse.

Samarbejdsudvalget indkaldes af rektor. Indkaldelse 
skal foretages, når mindst 3 medlemmer forlanger det.
§ 14. Samarbejdsudvalgets opgave er gennem gensidig information 
og forhandlinger at fremme samarbejdet mellem lærere og elever, 
fremskynde sagers løsning og koordinere læreres og elevers be
stræbelser.

Samarbejdsudvalget træffer inden for de bevillingsmæssi
ge rammer afgørelse vedrørende fællestimer og studiekredse samt 
i følgend / sager, der vedrører elevernes trivsel: a) faciliteter, 
b) praktiske forhold, c) fritidsaktiviteter, d) fællesarrange
menter så som skoleballer, skolekomedie, sportsstævner m. m.

Samarbejdsudvalget affatter desuden skolens ordensregler. 
Kan der ikke opnås enighed herom i samarbejdsudvalget, træffer 
rektor afgørelse i sagen. Denne afgørelse kan af ethvert af 
samarbejdsudvalgets medlemmer forelægges for undervisningsmini
steriet, direktoratet for gymnasieskolerne og højere forberedelses
eksamen .

Samarbejdsudvalget kan ikke udtale sig om eller på dags
ordenen optage sager, som vedrører skolens fag- og timefordelings
plan eller den enkelte lærers forhold eller undervisning. Sager 
vedrørende enkelte elever kan kun behandles, hvis den pågældende 
elev er indforstået hermed.
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Her på stedet har samarbejdsudvalget i sin forret
ningsorden bl. a. fastsat følgende:

Møderne holdes normalt een gang pr. uge i frikvar
teret 9,35 - 9,55. Dagsordenen slås op dagen før.
Møderne er åbne, men normalt uden taleret for til
hørerne .
Rektor afholder sig fra at stemme, hvis den situation
skulle opstå, at eleverne stemmer sammen mod lærerne 
eller omvendt. I et sådant tilfælde bortfalder det 
behandlede forslag.

Skolenævn
Skolenævnet har 5 medlemmer. 2 valgt blandt 

skolens forældrekreds:
Konsulent Helge Clausen 
Solbrinken 11, 83oo Odder. 
Tlf. 54 14 21
Postvagtmester S. A. Jakobsen 
Møllegade 2o, 866o Skanderborg. 
Tlf. 52 34 39

og 3 valgt af amtsrådet blandt dets medlemmer:
Amtsrådsmedlem Karl Anker Pedersen
Amtsrådsmedlem Arne Trosborg
Amtsrådsmedlem Svend Vig.

Desuden deltager rektor og lærerrådets formand 
uden stemmeret i skolenævnets møder, ligesom elevrepræ
sentanter kan deltage i de fleste skolenævnssager.

Skolenævnets opgave er at formidle en god kontakt 
mellem skolen, forældrekredsen og myndighederne.



24

Elevaktiviteter

Af musiceren udenfor skoletiden har der også i år været 
både instrumentalgrupper og kor.

Instrumentalgrupperne har haft meget forskellige besætninger: 
Der er spillet satser af Mozart og Pleyel udsat for fløjter, 
guitarer og klaver, - af Diabelli for tværfløjte og guitar. 
Desuden musik for firhændig klaver, klassisk guitar m. m. 
Også det elektriske udstyr har været brugt flittigt, ofte 
af elever der udover at være musikere selv har stået som kom
ponister til musikken.
Skolekoret har gennem hele året haft et afvekslende repertoire: 
Engelske og israelske folkesange, danske sange, spirituals, 
blues og barokmusik a la Swingle Singers.
Kormedlemmerne har siden årets begyndelse hver måned betalt 
5 kr. til korkassen, og pengene blev brugt til en arbejds
weekend d. 5/6. marts på Hornstrup-Centret ved Vejle. Skolen 
gav et tilskud til weekend'en, så udgifterne for hver deltager 
blev små. Arrangementet var på alle måder meget vellykket og 
forhåbentlig kan det lade sig gøre at lave noget tilsvarende 
næste år.
Deltagelse i skolekoret kræver ingen specielle forudsætninger. 
Alle der har lyst til at være med er velkomne!

Skuespillet "Enetime" blev sat op som årets skolekomedie under 
instruktion af Bjarne Lindhardt. Forestillingen spilledes 
flere gang i Skanderborg og Ry.

Idræt
Der har i det forløbne år været tilbud til eleverne om at spille 
volleyball og basketball efter skoletid.
Herudover har salene været til elevernes disposition til badmin
ton alle skoledage indtil kl. 17.
Atletik
Vi deltog i efteråret for første gang i gymnasieskolernes atletik
konkurrence for piger og det lykkedes os med et godt hold, repræ
senterende alle klassetrin, at vinde regionsstævnet over fire an
dre gymnasier, hvorved vi kvalificerede os til landsstævnet i 
Odense. Der blev vi nr. 11 ud af 12.
Volley
Der afholdtes før jul en volleyballturnering for piger, hvor alle 
klasser deltog. Turneringen blev vundet af 3by, der også vandt 
Odder Idrætsforenings skolevolleyballturnering. Derved skaffede 
3by skolen en pokal.
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Ferier og fridage

For skoleåret 1977/78 er der for statens gymnasieskoler, 
studenterkursus og Statens Kursus til HF fastsat følgende fri
dage og ferier (de nævnte dage medregnes) : *. • '

1977

Mandag, den 17. oktober til fredag, den 21. oktober: Efterårsferie
Fredag, den 23. december til onsdag, den 4. januar: Juleferie

1978

Mandag, den 2o. marts til tirsdag, den 28. marts: Påskeferie
Mandag, den 5. juni : Grundlovsdag

Mandag, den 19. juni til fredag, den 4. august : Sommerferie

1. skoledag efter sommerferie

MANDAG, den 8. AUGUST 1977 kl. lo,oo




