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Velkommen i skoleåret 1995/96
På Kolding Amtsgymnasium og HE-kursus moder du cl åbent og levende
uddannelses- miljø med masser af udfordringer og muligheder for udfoldelse
for alle.
Den daglige undervisning og arbejdet i klassen er naturligvis fundamentet for
begge skolens uddannelser, men samtidig er del vigtigt, at du er aktiv delta
ger i skolens hele liv og demokratiske organer for at få del bedste udbytte personligt og fagligt - af de to eller tre år, du er elev pa skolen.

Årsskriftet her giver cl indtryk af det pædagogiske arbejde og den pædagogi

ske udvikling pa skolen i form af en omfattende forsøgsvirksomhed og også
af skolens mange forskelligartede aktiviteter uden for den almindelige skole
tid.
KAG er en traditionsrig skole i moderne frie omgivelser. Skolen blev grund
lagt i 1542 og kan i 1995 feste i forbindelse med 20 år i nye bygninger pa
Skovvangen. Der planlægges temadag og en stor festforestilling i denne
anledning i efteråret 95.

Efter 20 år gennemgår skolen nu en lobende udskiftning og renovering af
henholdsvis inventar og bygninger.
Den helt store bygningsmæssige fornyelse kommer i lobet af foråret 96, hvor
skolens nye kantinekøkken i form af en tilbygning skal sta færdigt.
Vi ser frem til, at vi også pa delle omrade bliver en helt moderne skole.

Velkommen til et nyt og udbytterigt skoleår.

A unie Kollerup. rektor

Hoh. J,, S„iVíldor Oa¡i l>arafrase
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Interview med rektor
ved Mogens Brørup

Hvorfor søgte du rektorposten i Kolding?
Fordi jeg har lyst til at præge udviklingen i gymnasieskolen og her vil prove
at skabe nogle gode rammer for eleverne og for medarbejderne. Det tiltalte
mig også, al der bade er gymnasium og HF pa skolen. Al det lige blev Kol
ding, hænger sammen med, at vi i familien følte os tiltrukket af den geografi
ske placering og af de mange kulturelle tilbud i byen - som vi desværre ikke
har haft ordentlig tid til at bruge fuldt ud endnu.
Hvad er din baggrund?
Hvis vi tager familien først, sa har vi
fire døtre. Den ældste læser i Odense,
og den næstældste er blevet i Struer
for al gøre 3. g færdig. De lo yngste
flyttede med hertil. Min mand, som er
praktiserende læge, arbejder med et
forskningsprojekt og er desuden eks
tern lektor ved Odense Universitet, sa
derfor passede flytningen til Kolding
også ham meget godt.
Selv blev jeg cand. mag. i dansk og
tysk i 1975 og derefter ansat pa Struer
Gymnasium. Her har jeg været studie
vejleder og de seneste fire år admini
strativ inspektor.

Annie og Huns Kat!crup taler og spiller ved
rektor Ballisagers afskedsfest i august.

Hvad har du med i din bagage
fra Struer?
Bl.a. erfaringer med forskellige undervisnings- og ledelsestraditioner. Jeg har
deltaget i et samarbejde med Teknisk Skole omkring HFV. Del er en kombi
nation afen normal HF-cksamcn og el svagstrømsteknisk værkstedskursus,
som er adgangsgivende til teknikum-uddannelsen.
Desuden har jeg været koordinator for et netværksforsøg med andre gymna
sier i fem forskellige amter med lærer- og elevudveksling pa programmet.
Med hensyn til at koordinere har jeg også været stærkt involveret i tværfag
ligt samarbejde omkring EDB og i den forbindelse etablering af praktikop
hold for elever, og så har jeg været med til at planlægge internationalt lærer
samarbejde.

Hvad er del spændende ved at være
rektor?
Det er den tætte personlige kontakt,
som man kan la til en del af eleverne
og også til medarbejderne. Jeg synes,
det er et privilegium at få lov til at
arbejde sammen med unge mennesker.
Langt de fleste er præget af gåpåmod
og robusthed.
I forholdet til lærerne er det rektors
balancegang bade at kunne opmuntre
til tværfagligt samarbejde og at bakke
individualiteten op. Her er samtaler
vigtige, så man kan opfange signaler
og få diskuteret ønsker. Alfa og omega
Merete S. Bentsen. J.v
for en skoles trivsel er, at arbejdsglæ
den og engagementet kan fastholdes.
Begge dele kendetegner KAG, synes jeg, og jeg er glad for den modtagelse,
jeg har fået.
Det er fint at opleve, når aktiviteterne på en skole går op i en højere enhed som
fx ved Den internationale konference i efteråret 94 og senest ved Kulturfesten
sidst i april. Jeg var også imponeret over både elevernes og lærernes julere
vyer. Den tradition havde jeg ikke mødt før.

Hvordan ser dit på samspillet mellem den administrative og den pædagogiske
side aj rektorjobbet?
Indtil nu har jeg arbejdet mest pa at sætte mig ind i de forskellige arbejds
gange på skolen, men jeg glæder mig meget til al komme i gang med den
pædagogiske side. Før mig er det vigtigt at arbejde pa, al der kommer en sam
menhæng før eleverne i skolehverdagen. Konkret: at de for del første får et
godt skema, hvor undervisningen i højere grad falder i nogle blokke, fx dobbelltimcr. og, for det andet, at der bliver en mere ligelig fordeling af arbejds
byrden.
Jeg vil også, i samarbejde med Elevrådet, sia et slag for elevernes deltagelse
i de forskellige udvalg og samarbejdsorganer, vi har pa KAG. Det drejer sig
om at blive fortrolig med - og bruge - den demokratiske struktur. Fx er det
meget positivt, at der er kommet to elever med i redaktionen af KAG NYT.
Også aktiviteter uden for den normale undervisning, tænk fx på filmklubben,
er med at til skabe en samhørighed med skolen. Jeg kunne godt tænke mig at
give mere rum for studiekredse og forskellige interessegrupper, fx humani
tære øg politiske grupper.
Endelig er del vigtigt at få udbygget samarbejdet med folkeskolen, specielt
efter at den nye folkeskolelov er trådt i kraft. Jeg forventer mig meget af det
såkaldte Brobygningsprojekt, som der nu er bevilget penge til, og hvor vi kan
la et konkret fagligt samarbejde mellem folkeskole- og gymnasielærere.
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Hvordan ser du pci KAGs forhold til lokalsamfundet og den store verden?

Vi er en meget åben skole; tænk blot på vores udvekslinger og brug af gæste
lærere og de forskellige arrangementer. Kulturfesten, Forældrehøjskole osv.,
hvor vi slår dørene op. Jeg så i øvrigt gerne, at Kolding brugte skolens byg
ninger noget mere, fx til kulturelle og soeialc arrangementer. For at vende til
bage til udvekslingerne og skolens internationale kontakter, så mener jeg, at
vi kunne alholde seminarer med et mere konkret fagligt indhold, fx i biologi
eller samfundsfag, hvor deltagerne i fællesskab kunne udarbejde materiale,
som kunne bruges i undervisningen i hjemlandet. For tiden arbejder vi på at
få en gæstelærer i engelsk fra vores udvekslingsskole i Wales cl halvt år her
til.

1 starten kaldte du det et plus, at KAG hade har gymnasium og HF. Hvad er
det værdifulde ved de to uddannelser?
Deres faglige niveau er højt - og det skal fastholdes - og de har begge en stor
fleksibilitet. Det betyder frihed til, at den enkelte elev kan sammensætte sin
uddannelse meget bredt, og her har 1 IFs struktur helt sikkert dannet grundlag
for gymnasiets nye valgstruktur. HF er dog fortsat det mest fleksible af de to
systemer. Ved HF kan jeg godt lide den større aldersspredning og de forskel
lige erfaringer, kursisterne moder op med. Og det giver i mine øjne et mere
ligeværdigt forhold mellem kursister og lærere, at der ikke gives stand
punktskarakterer.
Lige nu er det vigtigt, at der kommer ro omkring de to ungdomsuddannelser.
Der har været både reformer og justeringer nok i de seneste år. De må
afprøves i praksis.

. luette Thrane. Ir.
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Fra Bestyrelsen
Bestyrelsen ved Kolding Amtsgymnasium arbejder nu i sin anden periode, de
forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer blev valgt ved en afstemning i septem
ber 1994. hvor én liste Hk to mandater og den anden fik en. Valgperioden er
to år. Foruden de forældrevalgte er der repræsentanter for amtsrådet, kommu
neforeningen og personale- og elevrepræsentanter i bestyrelsen. Bestyrelsen
har supplert sig med Kirsten Lambæk. der er uddannelseskonsulent i Dansk
Arbejdsgiverforening.
Bestyrelsen arbejder med meget overordnede principper så som fag
udbud, klasscstørrclse og skolens budget. Til budgettet har vi pa KAG mod
taget nogle sparekrav fra Vejle amt. som over en treårig periode betyder en
nedskæring på 2.25% på alle konti, altsa også pa lønudgifterne. Da 75% af
KAG’s udgifter er Ion. og da denne er meget fastlåst, vil det betyde store
besparelser på de områder, man har mulighed for at regulere. Vi har gjort
Amtet opmærksom på det urimelige i disse sparemål og håber, at det giver
resultat.
Til vores store glæde kommer der nu gang i ombygningen af kantinen
pa KAG. Efter nogle år med meget trange forhold ser det nu ud til. at vi får
udvidet kantinen, så den kommer til al svare til det. man kan forvente afen
moderne uddannelsesinstitution. Ombygningen går i gang i efteråret, og den
forventes afsluttet forst i 1996, så omkostningerne kan fordeles over lo
finansår.
Vi har behandlet det materiale, skolen sender ud til kommende elever,
set i relation til det materiale, der sendes ud fra andre uddannelsesinstitutio
ner. Del er bestyrelsens opfattelse, al vores materialer skal præsentere oplys
ningerne pa en kvik made, uden al del pa nogen made går ud over det sobre.
Bestyrelsen har anvendt sit rådighedsbeløb for 1994 til al betale for
tegningerne til den nye kantine og til at betale for et sæt nye ergonomisk rig
tige møbler til en klasse mere end budgetteret.
Skolens ordensregler er et af de områder, der skal behandles i besty
relsen. og her trænger rygercgler sig på. Der meldes ud fra Vejle amt om et
“røgfrit amt", så del er tænkeligt, at disse problemer løses på et højere niveau,
men indtil videre indføres der begrænsninger i rygernes frihed på skolen, til
gavn for alle såvel elever som lærere. Det har været holdningen i den ellers
røgfri bestyrelse, at der skulle laves en ordning, som alle parter kunne leve
med.
Det er den gennemgående holdning i bestyrelsen, at vores opgave er at
fastholde et godt samarbejdsklima på KAG samt at være det folkevalgte ele
ment i institutionen.
Niels Trolle, bestyrelsesformand

Bestyrelsen 1994-95
Lisbet Bennikc
amtsrådet
Lis Ravn Ebbesen kommuneforeningen
Anne J. Greve
forældrene
Niels Trolle (formand)
foraldrene
Poul Sigh (næstformand)
foraldrene
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Inge Nielsen, 2q
I IF-elcverne
Kasper Moos, 3y GYM-clevcme
Lone Mønster
tap-personalet
Carl-Johan Bryld
lærerne
Jens Aage Hansen
lærerne
Kirsten Lambæk eksternt medlem

Jacob Rasmussen. Sy

Fra Elevrådet
Så nærmer sommerferien sig, og eksamen står for doren. Men trods det. er det
alligevel lykkedes for elevrådet at stable et mode på benene. På mødet blev
der frem for alt snakket om. hvor vidt det ville være smart, al nye I .g’erc skul
le starte skoleåret med en form for hyttetur. Altså en hyttetur, der skulle ligge
i week-end’cn for skolestart og med det formål hurtigere at bryde de tavse
bånd mellem klassens elever og samtidig skabe et mere ugenert arbejdsmiljø.
De enkelte klasserepræsentanter har derfor fået til opgave at forhøre sig i klas
serne om emnet, saledes at der, hvis det imødekommes positivt, kan arbejdes
videre med ideen.
En anden vigtig ting, der blev gjort opmærksom på. er. at der mangler
folk, som har lyst til at hjælpe med at lave den nye Vejviser til næste år. De,
der skulle have lyst til al fremstille den, bedes henvende sig til Anne Pallcsen
fra 2.b.
Elevrådel har i år ikke fungeret, som det måske var planlagt. Dårlige
undskyldninger er der nok af, men dertil er der ikke andet al sige end at: Vi
må habe, del bliver bedre næste år.

Peter D. Schmidt, formand
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Pædagogisk udviklingsarbejde
KAG har gennem de sidste år brugt mange ressourcer på pædagogisk udvik
lingsarbejde. Der har selvfølgelig altid været diskuteret pædagogik lærerne
imellem, og vi har da også en gammel tradition pa skolen for de såkaldte
"pædagogiske smørrebrød", hvor kolleger modes under hyggelige former for
at udveksle pædagogiske erfaringer.

I de sidste tre år er der imidlertid sket en udvikling i retning af større og mere
systematiske forsøgsarbejder - i de Heste tilfælde støttet af både Vejle Amt og
Gymnasieafdelingen.
Første større projekt var centreret omkring kollegial supervision (åben-dør). 1
de seneste to år har skolen deltaget med et stort antal lærere i cl landsdækkende undervisn ingsdifferentieringsprojekt.
I skoleåret 1994-95 har 18 lærere, fordelt over lig. fag. deltaget i forsøget:
Dansk (6), tysk (2), engelsk (3), fysik ( I ), kemi ( 1 ). biologi (2) og fransk (3).
Hensigten med undervisningsdifferentiering er at tilrettelægge en undervis
ning, der tilgodeser alle elevtyper på et hold. Meningen er ikke al dele ele
verne op i grupper efter deres faglige niveau og sa tilrettelægge liere forskel
lige undervisningsforløb, der svarer til disse niveauer - den såkaldte elevdif
ferentiering. Meningen er snarere at tilrettelægge en undervisning, der udvik
ler den enkelte elevs potentiale optimalt, under inddragelse af et bredt spek
trum af arbejdsformer. Naturligvis vil der ofte indgå elementer af elevdiffe
rentiering i f.eks. større gruppearbejdsprojekter, men ideen bag undervis
ningsdifferentiering er ikke først og fremmest al individualiscrc/nivcaudele
undervisningen, men i langt højere grad at udvikle den enkelte elevs potenti
ale i et samspil med holdkammeraterne og læreren. Dette forer naturligvis til.
at den traditionelle lærercentrerede klasseundervisning træder i baggrunden til
fordel for mere elevaktiverende undervisningsformer. Focuscringen pa den
enkelte elevs potentiale og udvikling fører også til, at vægten i undervisnin
gen ikke alene ligger på den faglige indlæring, men i høj grad også pa den

Helle Damgård Jensen. 3 />
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pædagogiske tilrettelæggelse. Denne accentforskydning har fort til, at evalu
eringen af undervisningen er kommet til al stå helt centralt. Og der er her
naturligvis ikke bare tale om lærerens evaluering af elevernes faglige udbytte
(karaterer), men også en elevevaluering af lærerens pædagogiske og faglige
tilrettelæggelse af arbejdet. Man kan maske sige, al der i differcntieringsklasserne er indfort en pædagogisk samtalekultur kerer og elever imellem med en
deraf folgende professionalisering af kerer- og elevarbejdet.

Lærerteamene, der har deltaget i differentieringsforsøget, har i de Heste tilfæl
de haft cl tæt fagligt samarbejde - ofte med fælles tilrettelæggelse af under
visningsforløb som resultat. Alle deltagerne har desuden løbende udvekslet
erfaringer, ligesom der er afholdt lo større evalueringsmoder. Hele forsøget
rapporteres til Gymnasieafdelingen. Flere forsøgsdeltagere har været med i
særlige faglige arbejdsgrupper, der har fremstillet undervisningsmateriale,
ligesom liere har bidraget til publikationer i fagligt regi.
Forsøget er ikke endeligt evalueret, men meget tyder pa. at undervisnings-dif
ferentiering i sig selv ikke er el tilstrækkeligt svar pa de pædagogiske proble
mer. gymnasieskolen står over for med den stadigt stigende elevfrekvens og
de samfundsbetingede ændringer i clcvadfærdcn, vi ser i disse ar. Undervis
ningsdifferentiering er et pædagogisk instrument, der ofte - ¡øvrigt med stor
ekstra arbejdsindsats fra lærerside til folge - vil kunne oge elevernes glæde
ved og udbytte af undervisningen, men der ingen tvivl øm, at helt centralt står
begrebet "ansvar for egen læring", hvor man fra lærerside lægger hovedvæg
ten på at kere eleverne at lære og at lære eleverne at lage cl ansvar for deres
egen indlæring. Denne målsætning er langt mere omfattende og fører i langt
højere grad til en ændring af både lærer- og elevroller i undervisningssituati
onen. På den anden side set er der ingen tvivl om, at en række af de erfarin
ger, der er gjort i forsøget med undervisningsdifferentiering, kan anvendes i
det nye projekt.

Skolen deltager med stolte af Gymnasieafdelingen og Vejle Amt i skoleåret
1995-96 med 20 lærere i et stort forsøg pa delte område, i forbindelse med
forsøget arrangeres der intern kursusvirksomhed (bl.a. retorik og gruppearbejdsmetodik). Forsøget vil blive gennemfort i et større antal klasser, så så
mange elever som muligt vil få lejlighed til al deltage i det.
Et andet område, der i de senere år har været stor opmærksomhed omkring, er
overgangen fra folkeskolen til gymnasiet. KAG indgår i skoleåret 1995-96 i
et samarbejde med Dyrehaveskolen omkring en såkaldt Gym-10-klassc.
Gym-10-klasscn er beregnet for elever, som har interesse før at komme i gym
nasiet eller pa HF, men som har behov for et sondcringsår. I samarbejdet ind
går bl.a. undervisning på Dyrehaveskolen af gymnasielærere og 2 ugers
undervisning af Gym-i 0-elevcmc pa KAG. Samarbejdet har to formal: For
del første naturligvis at give Gym-10-elcvcrne en gød baggrund for deres
endelige valg af ungdomsuddannelse. For det andet at etablere en pædagogisk
øg faglig erfaringsudveksling mellem de to skoleformer.
Jorgen Gade
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Huskursus på Hovborg Kro.
I de senere år har Vejle Amt med mellemrum givet gymnasierne og hf-kurseme i amtet mulighed for at afsætte en hel dag til. at personalet kan fa lej
lighed til længere og grundigere drøftelser af opgaver og problemstillinger,
der er vigtige for institutionen.
Onsdag den 30. november 1994 drog lærere og andre personalegrup
per til I lovborg kro på cl sådant "huskursus". Også elevrådsrepræsentanter
deltog. Kurset var særligt derved, at det var det første af sin art , som skolens
nye rektor, Annie Kallcrup. deltog i. Iler fik hun lejlighed til al udvide sit
kendskab til skolens personale, dets holdninger og temperament.
Tre temaer var valgt ud til nærmere drøftelse, nemlig skolens miljø,
kommunikationen på skolen, især kommunikationen til eleverne, og det
pædagogiske arbejde i klasserne. Et bredt udsnit af eleverne havde deltaget i
en meget omfattende brugerundersøgelse, hvor de havde svaret på ca. 90
spørgsmål. Det materiale var et glimrende udgangspunkt for dagens diskussi
oner.
Der kom mange forslag og idéer på bordel i dagens gruppearbejder:
denne dags fælles "brain-storm" gav impulser, der virkelig kunne bruges lii at
videreudvikle skolen og give liv til pædagogiske drøftelser og forsøg.
Herudover frcmlagdc rektor el oplæg til den fremtidige personalepolitik pa
skolen.
Et vægtigt indslag i huskurset var lektor Inge Heises foredrag. Inge
I leise har netop afsluttet en større undersøgelse af gymnasieundervisningen i
Danmark, hvor hun har overværet mange timer i alle mulige fag pa forskelli
ge skoler i Danmark - fra København til Struer. Her fik vi præsenteret et sig
nalement af undervisningen i den danske gymnasieskole med bade præcision,
eftertanke og vid.
Eleverne var ikke blevet glemt på hus
kursus-dagen. 3.g’crne var i gang med
at skrive deres 3. årsopgave, og de
øvrige elever brugte dagen på at skri
ve et indlæg om fremtidens skole. Tre
af disse besvarelser blev trykt i et
senere nummer af KAG NYT.

Carl-Johan Bryld

Her får to af vinderne overrakt en præmie ved morgensamlingen.
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EDB-kurser for skolens lærere
I del forgangne skolear har der på skolen været afholdt flere kurser for lærer
ne. Det hele startede med et generelt kursus i processkrivning, holdt i to afde
linger: Første afdeling den 6. december med journalist Eva Tverskov og lek
tor Jens Dolin som instruktorer - uden maskiner -, og anden afdeling den 20.
og 22. marts med lektor Mogens Hansen som instruktor, denne gang ved
maskinerne.
Kurset var en introduktion til den såkaldte skrivepædagogik, iblandet
eksempler på nye pædagogiske tiltag, og hvordan denne metode kan anven
des i det daglige arbejde. Med elevernes stigende brug af edb til deres opga
ver m.v. er det en god ide at give lærerne kendskab til nye metoder i skrive
processen. Den ændrer sig fra at være produktorienteret til at være mere pro
cesorienteret. Man kan skrive på en helt ny måde, når man bruger edb, og
lærerne skulle nu selv prøve den procesorienteredc skrivepædagogik. Vi skul
le blandt andet holde noget tungt, for eksempel et nøglebundt, i venstre hånd
og så hurtigt nedskrive de tanker og ideer, der for gennem vores hoveder i
denne situation. Det var der mildest talt delte meninger om i kollegiet, og
udbyttet blev forskelligt. Det er en helt ny måde at skrive pa for de fleste af
os. men nu har vi da prøvet det!
Der har desuden i amtscentralens regi været afholdt en del fagrettede
kurser. ‘Xfag og EDB’ med stor tilslutning fra lærerkredsen. Her har nogle af
vore egne lærere været instruktører, i ‘fransk og EDB' var Vibeke Gade, i
‘kemi og EDB' Helge Blom Andersen og i ‘matematik og EDB' Valdemar
Petersen instruktør.
Internt har der i år været afholdt kursus i tegneprogrammet ‘designer’,
også med Helge Blom Andersen som instruktør.
Disse kurser fortsætter i det nye skoleår, så man kommer en stor del af
fagrækken igennem. Der er dog ikke kurser inden for alle fag.
Jens Jorgen Holst

Elevarbejde, hvor ny edb-teknik er anvendt: Clans Paarup, »Project Computer«
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Skrivepædagogik
"Mind maps"."coaching" og "hurtigskrivning" er nogle la eksempler på de
nye gloser, der er kommet ind i det danske sprog med den nye skrivepædago
gik.
Skriftlig fremstilling er ikke længere blot en dansk stil eller en rapport,
der skrives hjemme ved skrivebordet aftenen for. den skal afleveres.
Hidltil har arbejdet med skriftlig fremstilling været koncentreret om
det færdige produkt, som læreren rettede og gav tilbage til eleverne med kom
mentarer.
Nu skal der i højere grad sættes focus på selve skriveprocessen, idet
eleverne skal vejledes undervejs, nar de arbejder med den skriftlige dimensi
on i fagene. Del betyder, at eleverne ofte ma skrive afsnit og passager om fle
re gange, inden det endelig produkt er færdiggjort.Tankegangen bag denne
måde at gribe det skriftlige arbejde an pa er. al eleverne bliver bedre til at for
mulere sig. nar de selv aktivt indgår i gennemarbejdningen af deres skriftlige
opgaver. Eleverne kan modtage vejledning fra læreren, men ofte vil også de
andre elever i klassen kunne indgå i delte arbejde, idet man f.eks. i såkaldte
"coachgrupper" stiller spørgsmål lil hinandens skriftlige formuleringer. Pa
denne made skærpes bevidstheden om skriftsproget ikke kun hos den. der
skriver, men også hos de elever, der skal "coache".
Men skrivning kan bruges lil andel end formidling al'el fagligt stof.
Eleverne skal også kere, at man kan skrive for at tænke. Tænkcskrivning kan
f.cks. anvendes i forbindelse med litterære tekster: Eleverne har et digt for lil
en dansklime. Timen starter med en kort hurtigskrivning, hvor eleverne skal
nedskrive deres opfattelse af digtets tema. Efter hurtigskrivningen skiftes ele
verne lil at læse deres overvejelser op. Læreren noterer i stikordsform resul
taterne op pa tavlen. Klassen strukturerer sammen med læreren tavlcnotcme,
og med dem som udgangspunkt foretages en analyse af digtet.
Hurtigskrivning kan også anvendes som optakt lil et nyt emne.Hvis klassen i
samfundsfag skal påbegynde et emne om f.cks."Dansk politik i 90’ernc", kan
elevernes umiddelbare holdning være den. at de ingen viden har på dette
omrade. Beder man dem efterfølgende pa 3 min. at nedskrive all. hvad der fal
der dem ind. når de horer titlen på emnet, så viser det sig ofte, at de faktisk
har en god portion viden om og nogle klare opfattelser af. hvad dansk politik
i 90'crnc er. Altså harde anvendt skriveprocessen til at lænke med.
Skriftligt arbejde er stadig stil- og rapportskrivning, men den nye skri
vepædagogik har sal focus på andre elementer i skriftlig fremstilling, som skal
gøre eleverne mere bevidste om skriftsprogets muligheder og styrke deres
evne til at bruge del.

Elsebeth Korsgaard
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RENÆSSANCEN - EN TEMADAG
"Godt med lærerteams - større koncentration end normalt"
"Forfriskende - frit valg på alle hylder - fedt med fest om aftenen"

"Kart med socialt samvær på tværs af klasserne - relevant tema for mange fag "
Kort sagt - det kan være ret underholdende at gå i gymnasiet og hf - især når
den normale undervisning engang imellem suspenderes, og der istedet holdes
en temadag, hvor:
• eleverne blandes pa kryds og tværs af klasssernc og hf/gymnasiet
• lærerne underviser i et bestemt tema hele dagen
• de normale ringetider er suspenderet, således at skoledagen inddeles i
blokke
• kreative aktiviteter spiller en fremtrædende rolle i og uden for den
normale undervisningstid
• almendannelse spiller hovedrollen

En fredag i slutningen af februar 1995 blev der afholdt en temadag for
afgangsklasserne (3g og 2hf) om renæssancen.
"Med renæssancen i Italien bryder en ny menneskeopfattelse frem. Mennesket
er det mest interessante, der findes: del har sin egen værdighed, og det har
grænseløse muligheder Forståelsen af verden bor bygge pa iagttagelser, erfa
ringer og malinger. Idealmennesket er frit og oplyst. Dannelsesgrundlaget
hentes fra oldtiden, der så at sige genopdages, beundres grænselost og efter
lignes på alle områder. Man frigjorde sig hermed fra del middelalderlige ver
densbillede, der byggede på Bibelen og udfra denne havde ordnet alting i et
stort system.
En ny tid begyndte både i form og indhold inden for maleriet, arkitekturen, lit
teraturen og filosofien. Også den politiske tænkning ændrede retning, og
naturvidenskaben begyndte på den lange vandring frem mod den moderne
naturvidenskab. El nyt Europa, vores Europa, varpa vej."
Således præsenterede lektor Jørgen Olsen del billedforedrag, der var
optakten til temadagen. 11er gav han sammen med tre andre kolleger en spænd
ende indføring i renæssancen, belyst ud fra Villa Farnesina (bygget 15061510) i Rom - et idealhus. der var udsmykket aflidens forende kunstnere.
Arrangementet strakte sig over liere dage, således at eleverne fik mulighed for
at leve sig ind i temaet i lobet afire dage:
1. Billedforedrag for elever og forældre
2. Fællesarrangement om middelalderen sammenlignet med nutiden ved
dr.theol. Jan
Lindhardt, Århus Universitet
3. Selve temadagen, hvor der arbejdedes med forskellige aspekter af renæs
sancen:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Be- og udklædning
Det clisabethanske drama
Den europæiske kropsopfattelse
og -udfoldelse
Det gyldne snit i matematik
Ktcrlighcd og kunstnerliv
Magtens mænd
Magt og moral
Det nye videnskabsbegreb
Renæssancemusik
Verdensbilleder
Viden om verden

Mange fag, design, dansk, billedkunst,
historie, musik, idræt, filosofi, drama,
engelsk, matematik, fysik og geografi,
var involverede. Temaarbejdet blev
midt på dagen afbrudt af et kursus i
gavottedans med danselærer Borge
Jensen, der overordentlig dygtigt
instruerede eleverne i datidens danse
trin.
Programmet var vel nok ambitiøst
sammensat, men ikke for ambitiøst
viste det sig.
Pa alle hold var der et stærkt engage
ment fra både lærere og elever. Her var mulighed for al overvinde skoleda
gens normale opsplitning og gå mere i dybden med et afgrænset tema.
Efter skoletid fremførte musikgruppen resultatet af dagens anstrengel
ser, et par renæssancenumre. Temadagen afsluttedes med et velbesøgt SVADA-karneval om aftenen. Eleverne var klædt ud i fantasifulde dragter: Nogle
havde selv syet deres meget flotte kostume, og gavottedansen var et for elev
fester anderledes og meget vellykket indslag,
Kort sagt der var succes i luf
ten. Der var positiv respons fra elever,
lærere og ledelse bade før, under og
efter temadagen. Succesforncmmelsen
var dog ikke helt udelt, idet der blandt
2hf-eleveme var en ret høj fraværspro
cent. Nogle hf-clcver mente, at temaet
var for bogligt. Generelt må det nok
indrømmes, at gymnasielevernes
interesse var større, og at det 3-årige
gymnasiums fagrække giver en bedre
baggrund for at få noget ud af det
valgte tema.
Under alle omstændigheder har pædagogisk råd besluttet, at der i samar
bejde med elevrådet skal arrangeres en temadag med et nyt tema i efteråret 1995.
/tanne Dittmer og Vibeke True
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Dragter fra Renæssanceruner til Nutidsgraffiti.
Vi sä på malerier fra renæssancen og
drømte os ind i mange liv fra den tid.
Mest de bedrestillede. Vi samle-dc
materialer i dagene før temadagen:
gardi-ner, lagener, kaffeduge, korset
ter, kniplinger - også ægte -, perler,
kartoffelsække og pla-stikposer. Ve
lour, sil-ke, brokade og sække-lærred
blev klippet og draperet på giner eller
personer. Billcdkunstlokalcrnc og den nærmeste del af kantinen blev en sum
mende, stor systue. I leldigvis havde flere egen symaskine med, for nu brænd
te vores gamle symaskine helt sammen - Hammer og røg stod op af den. da
den holdt 1. pause! Godt, vi har fået en ny. den holdt til det hele.
Vi holdt til det meste, selv om der var perioder, hvor vi ikke troede, vi
ku' na at blive færdige. Vi nåede også at lære Gavotte, en renæssance-dans,
midt på temadagen af Børge Jensen, Koldings berømte danselærer.
Og så tilbage og sy. Vi syede til sidste sekund, “digtede" med på hin
andens modeller. Det blev til ca. 35 dragter og mange skitscforslag. Da vi
trådte Gavotten om aftenen med dragterne pa og håret i de rette renæssancc"folder". kunne vi næsten ikke løsrive
os fra dansen - vi måtte ha’ den i den
hurtige og flotte udgave gentagne gange.
Vi syntes, dragterne skulle
vises igen ved Kulturfesten den 27.
april. Det blev til et lille modeshow,
hvor dragterne fik navne:
- høj gardinrenæssance med loppefund
- Korsetta Barokka
- scnsommcrrenæssancedrøm
- grøn Firenze velcro
- Vestalindemodel
og forskellige baronesse-, frue-, enke
fru- og bondepige- egnsmodeller.
Vibeke Hogsbro
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Læseværksted & Grammatikværksted
Der svirrer mange sproglige krav om
orerne på en. når man begynder i gym
nasiet og pa HF. Det kan ofte opleves
som svært på én gang at skulle mestre
sa meget nyt sprogligt, bade skriftligt
og mundtligt, og nogle har brug for lidt
mere rum til at finde den rigtige
arbejdsform. Derfor har vi på KAG for
skellige værkstedstilbud til eleverne.
Læseværksted

Hvorfor kan jeg ikke huske, hvad
jeg læser?
Hvorfor er mine stile altid rode?
Hvordan skal jeg nd at læse
teksten?

Find subjektsprædikatet!

Værkstedet er et tilbud til elever med
en eller anden form for skrive-, talccller læsebesvær. Nogle har allerede
opdaget deres problem i folkeskolen,
mens andre først bliver klar over det.
nar kravene til færdigheder oges.
Værkstedet er ikke ekstra-dansk eller
lektiehjælp, men en undervisning, som
er indrettet speeielt efter den måde,
den enkelte elev bedst kan indkere et
stof pa. Læsepædagogen rådgiver og
underviser eleverne individuelt.

Skriv mere hypotaktisk!
Hvad bruges pluskvamperfektum
konjunktiv til?

Grammatikværksted

Værkstedet er primært et tilbud til ele
ver fra førsteklasserne (Ig'erc og 1
hf'erc). der har særlige sproglige pro
blemer. Det er åbent én gang om ugen
og indeholder hver gang 2 moduler: I )
en fælles grammatisk gennemgang
ved læreren (emnet er valgt af elever
ne) og 2) øvelser (parvis, gruppevis,
individuelt), hvor læreren fungerer
som konsulent. Gennemgangene tager udgangspunkt i del danske sprog, og
øvelserne er differentierede, dvs. tilpas: æt den enkelte elevs niveau og behov.
Værkstedstilbuddene er frivillige og ligger uden for det normale skema.

Læseværksted ved Åse Hehns
Grammatikværksted ved Hanne Dittmer
IX

International sprogkonference på KAG
Den største begivenhed i delle skoleår var uden tvivl den store internationale
sprogkon fcrencc. I ugen fra den 11, til den 16. september var skolen vært for
ea. 70 gæster fra ikke mindre end 21 forskellige europæiske nationer. For ea.
to år siden opstod ideen med al invitere "hele Europa" til Kolding Amtsgym
nasium samtidig.
Der var Hero formål med det store projekt. Et af de vigtigste var at give
vore egne elever en anderledes og spændende uge med international atmos
fære og give dem mulighed for al knytte kontakt med unge fra hele Europa.
Samtidig skulle selve indholdet i konferencen, SPROG - KULTUR - KOM
MUNIKATION i Europa sætte fokus på det at være Europæer eller, f.eks.,
dansker i Europa og give anledning til debat og udvikling.
Udadtil ville vi gerne markere, at vi er en skole med mange internati
onale aktiviteter. Konferencesproget for hele ugens program var engelsk, og
dermed blev der fokuseret på nødvendigheden af at kere fremmedsprog. Det
var også vigtigt for os. al mange af programpunkterne kunne åbne skolen for
lokalsamfundet og knytte en tællere kontakt til mange forældre.
Endelig var del et vigtigt formal med denne konference at skabe per
sonlige kontakter i hele Europa, et kontaktnet, som vi kan bygge på i de
kommende års arbejde inden for internationalisering: udvekslinger, studierej
ser, telekommunikation m.m. blandt andet i vore Europa-klasscr.
Med stolte fra bl.a. Vejle Amt (Bliv klog pa sprog). EU og Kolding
Kommune saml en stor arbejdsindsats og masser af gå-på-mod lykkedes det
os at få sammensat et Hot program for konferenceugen. Der var tale om et helt
nyt initiativ til dannelse af cl europæisk netværk, og der matte nødvendigvis
være "kod" på programmet og el professionelt look over projektet. Vi skulle
så at sige ud al overbevise såvel gymnasielærere, elever og deres forældre
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som myndighederne i udlandet om, at denne konference var værd at give fri
til og ofre meget dyre rejser på. Heldigvis var interessen overvældende stor,
kun et par enkelte lande horte vi ikke fra.
Lad det være sagt med det samme: Succes’en var i hus. Alt gik, som
det skulle. Ingen kiks, ingen uheld. Stor begejstring hos alle gæster, ros for
gæstfrihed i hjemmene og på skolen - og mange andre steder, ros for et vari
eret program og ikke mindst for selve ideen. Men af stor vigtighed for os er
det også, at vore egne elever har givet udtryk for. at det var en stor oplevelse.
Mange kontakter blev knyttet - og alle vore elever fik i lobet afugen berøring
med projektet.

Konferencen åbnede søndag aften
med borgmester Per Bødker Ander
sens velkomsttale til konferencedelta
gerne og værterne i riddersalen på
Koldinghus. Poul Dcdcnroth-Schou
talte levende om slottets historie,
hvorefter der var rundvisning på slot
tet. Meget heldigt fik vi således lejlig
hed til at se den spændende udstilling
af Katharina den Stores porcelæn.
Allerede denne første aften blev den
gode stemning slået an. der kom til at
præge hele ugen.
Mandag morgen blev konference
deltagerne budt velkommen på Kol
ding Amtsgymnasium af rektor Annie
Kallcrup. hvorefter vi gik i gang med det omfattende program: foredrag om
"Vore europæiske rodder" ved Johan Bender fra Århus Katedralskole, work
shop om samme emne og om aftenen et meget inspirerende foredrag om
"Sproget som kulturbærer" af Frédéric Delouche fra Paris.
Tirsdag formiddag var eleverne
beskæftiget med et fælles europæisk
emne, eventyr, med bl.a. en dramatise
ring af ILC. Andersens eventyr Klods
hans - et kreativt indslag, der skulle
være med til at ryste dem godt sam
men. Lærerne hørte først et spænden
de foredrag om Karen Blixen af lektor
Mogens Frølund, inden også de gik
ind i eventyrets verden: Kejserens nye
klæder skulle indstuderes. Imens ele
verne om eftermiddagen kunne vælge
mellem forskellige aktiviteter: sport,
musik eller kunst, var der for de delta20

gcnde læreres vedkommende demonstration af EDB i sprogundervisningen
ved Lis Kornum fra Christianshavns Gymnasium; et par meget livlige og
spændende timer, der for nogle af deltagerne fra det ostlige Europa oplevedes
som noget, der ligger langt ude i fremtiden. Det blev besluttet, at alle delta
gende skoler tilstræber på længere sigt at koble sig på det samme netværk,
således at telekommunikation bliver en af samarbejdsformerne i fremtiden.
1 lele onsdagen var alle konference-deltagere på ekskursion lil Odense:
11.C. Andersens hus. Brandts klædefabrik, bytur med foredrag om bl.a. Oden
se Domkirke - mirakuløst nok i pragtfuldt solskinsvejr i en ellers forfærdelig
våd og blæsende uge.
Torsdag var meget spændende:
de udenlandske lærere havde lovet al
undervise vore danske elever i en eller
to lektioner, således at alle klasser på
skolen fik mindst en gæstelærer-time
den dag. Det kom der mange spænd
ende timer ud af med gode diskussio
ner. Den efterfølgende workshop, hvor
eleverne med udgangspunkt i deres
egen nationalitet drøftede europæiske
forhold var ikke mindre spændende.
Alle var dybt engageret i emnet. Imens
hørte lærerne om del danske skolesy
stem og fik lejlighed til at drøfte
muligheder for udvekslinger landene
imellem. Efter frokost var der busrundtur i Kolding, der sluttede med modta
gelse på rådhuset ved viceborgmester Margit Vestbjerg, der fortalte de meget
interesserede deltagere om demokratiet i Danmark.
Torsdag aften var afsat til el kulturelt arrangement: Kunstmuseet Trapholt ind
bod både konferencedeltagere og værter til en dejlig aften, hvor Museumsin
spektør Peter Haarby fortalte om museet, og elever fra Kolding Musikskole
underholdt fremragende på tværfløjte og guitar.
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Fredag formiddag var afsat til besog uden for huset: en gruppe besøgte Dyre
haveskolen, en anden en dansk bondegård i Eltang, og mange sluttede sig til
Carl-Johan Bryld, der arrangerede en tur til fire danske landsbykirker. Efter
frokost var vi nået til del sidste programpunkt i den formelle del af konferen
cen: Jørgen Ørstrøm Møllers foredrag om Vores fælles fremtid i Europa. Kon
ferencen var slut, kun afskedsfesten var endnu tilbage.

Indbudt til afskedsfesten var ud over konferencedeltagerne - værts
forældre og -elever, skolens personale,
bestyrelse, sponsorer og annoncører
saml vore udveksl i ngsstudenter. Over
200 deltog i den overordentlig festlige
aften. Under spisningen, som kanti
nens Lone Mønster stod for, var der
underholdning: internationale sange,
taler, danse og ikke mindst opførelsen
af Kejserens Nye Kkeder i konferen
ce-lærernes fortolkning - hylende
morsom! Fire forskellige elev-opførel
ser af Klodshans, også utrolig gode.
Fantastisk var det al se sa mange for
skellige nationaliteter spille sammen
på scenen, som om de havde kendt
hinanden i årevis - faktisk var der aldrig to fra samme land, der spillede sam
men. Senere pa aftenen var der en slags mini-disco i Auditoriet og kæmpestor
squarc-dance i sportshallen. En uforglemmelig aften - det var svært al sige
farvel!
Derfor er del rart at lænke pa, at mange deltagere ret hurtigt begyndte at tale
om Kolding-konfercncen som cl begreb. Der var enighed om at afholde Kolding-konferenccr for de samme skoler med jævne mellemrum, og den tyske
deltager, Heinz Moll inviterede formelt os alle til konference i Tyskland om
to år; han er allerede gået i gang med forberedelserne. I mellemtiden er det
vigtigt, at vi bruger hinanden så meget som muligt, bade på lærerplan og på
elevplan. F.cks. arbejder vi nu videre på. at de fleste deltagende skoler kobles
pa det internationale netværk, vi allerede er med i via vores deltagelse i
European Studies. Del er meget vigtigt, at vi arbejder bevidst med al vedlige
holde del kontaktnet, de venskaber, der opstod i konference-ugen.
ET KONTAKTNET ER SKABT -

ET NETVÆRK AF PERSONLIGE KONTAKTER I HELE EUROPA.

Thorbjorn Knopper og Vibeke Gade

Bliver man mere europæisk af at gå i en
Europaklasse?
Nogle tilbageblik på et treårigt forløb
Jeg vil ikke sige, at jeg er blevet niere europæisk, men helt sikkert mere
dansk. Ikke i nationalistisk forstand, men jeg er blevet glad for mine danske
forfædre. Jeg er blevet glad for de ting, de har tænkt, sagt og udrettet.
Ved at forstå, hvordan det har været al være dansker for i liden, kan man sæt
te sig selv i relation til sin omverden. Det vigtigste er vel egentlig, al jeg har
fundet ud af. hvad min dagligdag er affødt af.
Helle Puggcird, 3.b
Noget, jeg altid vil huske, var, da jeg sad i en gruppe med seks andre unge fra
henholdsvis Norge, Polen, Holland, Litauen, Rumænien og Wales under Den
Internationale Konference på KAG i efteråret 94. Vi snakkede om europæisk
identitet, og hvad vi kunne forestille os som Europas fremtid. Vi blev næsten
helt højtidelige og folie, at vi faktisk var Europas fremtid, og at en stor del af
ansvaret faktisk la hos os! HJÆLP! Vi blev derfor også enige om. al det var
et godt tegn, al vi kom sa godi ud af det med hinanden!
hige Host Seidlug, 3.b

Med hensyn til al opnå indsigt i dansk særpræg opnåedes også store resulta
ter under udvekslingen med Wales. Nogle mente, at deres største udbytte af
turen kom af at vende hjem igen til det Danmark, hvis særlige egenskaber de
nu i langt højere grad forstod al værdsætte. Således "genopdagede" de, ved al
rejse ud. deres udgangspunkt, nøjagtig ligesom Ib Michael gennem sine ture
i Asien øg Sydamerika genfandt interessen for de europæiske lande, hvilket
han så levende berettede om ved arrangementet i foråret 95. søm givetvis også
vil stå som et af de tre ars højdepunkter.
Rune H. Petersen, 3.h

I Wales mødte vi et skolesystem og en levevis, der ligger meget langt fra vores
noget friere hverdag, hvilket tik mange til at åbne øjnene og konstatere, al vi
nok burde værdsætte KAG lidt mere!
Denne tur, saml genforeningen med waliserne i Danmark. Den Internationale
Konference i september 94. hvor jeg havde Nicole fra Schweiz boende, og
diverse rejser har givet mig muligheden før at mode mange forskellige natio
naliteter med hver deres opfattelse af tilværelsen, danskere osv., og disse men
neskelige erfaringer, jeg har gjort mig i løbet af de sidste 3 år, danner sammen
med den opnåede faglige viden grundlaget for min opfattelse af mig selv søm
dansker, bevidstheden øm mit danske særpræg - hvad det er, jeg har til fælles
med fx walisere og schweizere, der jo ligesom jeg går under betegnelsen
europæere, og hvad del er. der adskiller mig fra disse, sådan at jeg hverken er
waliser eller schweizer, men dansker!
Lone Hauhr Mogensen, 3.h
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Tina K. Hansen, 3a
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Europakiasser på udveksling
Igennem en årrække har KAG tilbudt kommende elever en undervisning, der
soger at orientere gennemgangen af det obligatoriske pensum mod en større
belysning af europæiske forhold og en mere nuanceret forståelse af internatio
nale problemstillinger. Vi har indtil nu haft to sådanne Europakiasser på hver
årgang (en sproglig og en matematisk), og som en vicsentlig del af deres pro
gram deltager de i 2.g i en gensidig udveksling med et udenlandsk gymnasi
um. I år samarbejdede 2x med The Greenhill School i Tenby, Wales, der for
andet år i træk er udvekslingspartner for KAG. 2b besogte Alva Academy nær
Stirling i Skotland - denne kontakt blev udbygget under den internationale
konference, der blev afholdt på KAG i
september. Et meget vigtigt punkt i
udvekslingen er. al eleverne under beg
ge besøg er indkvarteret privat, og
således oplever en fremmed kultur pa
nærmeste hold. Selvsagt profiterer de
danske elever mere pa sprogsiden end
briterne, der sjældent lærer dansk ud
over parlør-niveauet. I ler følger nøgle
clevindtryk i tekst og billeder:
Tenby, liâtes

"The idea of the project is to gain an insight into another culture and to
learn about a different language. By living with a Welsh/British family, we get
to experience their way of life. In February the Danish students will be hosting
their friends from Greenhill.
During our visit many different activities have been arranged: We have
been on two excursions. We went to Dreffach Felindre Woollen Museum and
the University of Aberystwyth, including a visit to a farm connected to it. The
following Saturday ire were 270feet below ground level at the Big Pit. A local
politician told us about the conditions for his community after the closing
down of the mines. We ended the afternoon by shopping in Cardiff.
To follow up our visit to Aberystwyth University, ire had our job expe
rience at various local firms and institutions that linked with subjects at the
University.
To round off a successful stay in Tenby ire had a big farewell party at
the Park Hotel. We are all looking forward to guiding the Welsh students round
Kolding and to showing our school system and the itï/r our society junctions. "
(Uddrag af artikel i The Tenby Observer skrevet afAnne Nymand og Mette KjeUberg)

Fra eleverne i Europaklasscrne har der været udtrykt stor tilfredshed med hele
udvekslingsideen. Del har været den generelle opfattelse, at det al bo privat hos
en familie i to uger har givet en stor og værdifuld indsigt i det andel lands kul
lur og dagligdag. Derudover er der blevet skabt mange, varige personlige kon
takter og venskaber. Vi har således elever, der skal tilbringe en del af sommer
ferien sammen med deres britiske værtsfamilier. All sammen en indlevelse i
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en anden kultur, som en almindelig studierejse eller ekskursion slet ikke ville
kunne give.
Arrangementer af denne art kan naturligvis ikke gennemføres uden
enkelte problemer hist og her. Bl.a. har det indtil nu vist sig svært at finde
partnere, der aldersmæssigt passer helt til vore elever. De udenlandske elever
er generelt -1 år yngre end vore. Dette vil vi dog i fremtiden søge al rade bod
på ved at prøve at rykke tidspunktet for udvekslingerne: Vore Europaklasser
modtager besøg fra partnerskolen allerede i slutningen af I .g, og rejser selv
ud i begyndelsen af 2.g.
Der kan ligeledes altid sættes spørgsmålstegn ved omfanget af del
direkte faglige udbytte af små lo ugers ophold på en udenlandsk skole. Delte
skyldes dels, al selve skolesystemerne er vidt forskellige fra land til land, og
dels at det er ret vanskeligt al samordne elevernes læsepensum, men også her
gælder del. at blot det at stifte nært bekendskab med forholdene og undervis
ningen på en skole i et fremmed land er en meget stør oplevelse for eleverne.
Det første udvekslingsarrangement blev økonomisk støttet af LIN
GUA. men i fremtiden vil vi næppe kunne påregne støtte udefra. I delte lig
ger der dog øgsa en fordel, idet vi nu ikke længere vil været bundet af de krav,
der fulgte med støtten. Mulighederne vil ikke være begrænset til EU-lande, og
bade med hensyn til indhold og varighed af et udvekslingsarrangement vil vi
være friere stillet.
I lidlil har vi lagt hovedvægten på det rent sproglige udbytte af udveks
lings-arrangementerne: d.v.s. at mulighederne har været dikteret af den enkel
te klasses sprog-sammensætning, og valget har derfor stået mellem et cngclskeller et tysktalende land.
Imidlertid vil det netværk af europæiske kontakter, som vi fik etable
ret ved skolens internationale konference i efteråret 1994. i fremtiden kunne
skabe helt nye og spændende muligheder for vort internationale virke. Det.
der lige nu står øverst på listen, er et udvekslingsarrangement med Colmar; og
derudover er det også på tale at gå lidt længere ud i periferien og prøve al
etablere en form for samarbejde med en skole i Istanbul.
Thorbjørn Knopper

The milfoots, hvor
Alva Academy ligger
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Martin Rathschaii, 3z
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Studierejser på KAG
En studierejse defineres som undervisning uden for skolen, normalt i udlan
det. Det betyder, at undervisningen også foregår pa en anden måde end til
hverdag.
Det har igennem nogle år været en del af KAG's politik, at alle klasser
skulle tilbydes en studierejse i løbet af deres ophold på skolen.
Da studierejser kun modtager et beskedent offentligt tilskud, ma ele
verne og/eller deres forældre følgelig selv betale for denne form for under
visning. Spørgsmålet bliver derfor, om studierejserne er omkostningerne
værd.
Det følgende vil kort gennemgå det mere principielle omkring studie
rejser. Derefter vil vi give nogle eksempler til yderligere belysning.
Skolens positive holdning til studierejser skyldes liere ting:
Studierejser giver mulighed for at anskueliggøre de emner, der arbej
des med i undervisningen, for at give eleverne et førstehåndskendskab til tin
gene. Der er således en kolossal forskel på at se et billede af Petcrskirken i
Rom og kende dens mål og selv sta dér og opleve rummet.
Et vigtigt formål med undervisningen er at gore elevernes horisont
større. En forberedt og kvalificeret gennemfort studierejse lader eleverne
opleve andre samfund og forbinde læsningen med det selv at være der. over
være og måske også deltage i andre samfunds hverdag, f.eks. ved at bo hos
fremmede familier.
Til dette knytter sig den sproglige dimension, hvadenten der er tale om en
direkte sprogrejse, eller sproget anvendes som kontaktmiddel.
Hvadenten der er tale om det ene eller det andet, er en sådan rejse en del af
elevernes selvstændiggørelse - noget der til syvende og sidst vel er det over
ordnede mål med al undervisning og opdragelse.
Når unge mennesker er sammen i en vis tid, spiller det sociale samvær
uvægerligt en stor rolle. Vigtigheden af dette afspejles i elevernes beretninger,
ja, nar de fortæller, får en udenforstående let den opfattelse, at det sociale er
det vigtigste. Og det er det måske også, idel man ikke bor glemme, at en klas
se består af en tvangssammenbragt gruppe mennesker. I Ivis de skal fungere
ordentligt sammen i liere år. har de som pa andre arbejdspladser behov for en
social dimension. Ikke mindst fordi man mellem 16 og 19 år gennemløber en
kraftig udvikling.
Al studierejser ikke kun er fornøjelse, fremgår af del ministerielle krav
om. at materiale fra studierejser skal indgå i eksamensopgivelserne.
Der er adskillige former for studierejser, afhængig af hvilke undervis
ningsforlob de knytter sig til, og om de er tværfaglige eller foregår i cl enkelt
fag. Der sker ligeledes en efterbehandling i undervisningen.
I det følgende beskrives nogle studierejser fra foråret 1995 som eksem
pler pa sammenkædningen af undervisning og rejse.
Jørgen Olsen
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ly i Rom med historie, billedkunst og design
Denne studierejse til den evige stad blev planlagt og gennemført som led i arbej
det med Roms historie i oldtiden. Dette betyder, at monumenterne fra det klassi
ske Rom kom til at stå centralt på turen: Forum Romanum, Colosseum. Palatinerhøjen, Panteón osv. men også nyere dele af byen, herunder en række kirker
var på programmet. Ikke mindst for fagene bil
ledkunst og design kom dette til at spille en stor
rolle, især da cl vigtigt element i programmet
var et besøg på el romersk gymnasium, der har
specialiseret sig i design. Det var en stor ople
velse at se. hvordan man gør tingene i et andet
land, ligesom der blev skabt nyttige kontakter,
der udnyttedes bravt under besøget og for
håbentlig forer til cl videre samarbejde. Et led i
delle programpunkt var cl besøg på et meget
moderne designcenter og på en specialudstilling
af ny restaurerede billeder af maleren Tizian.
I Ivad alle fandt meget spændende, var en hel
dagstur lil Pompeji. El eral læse om denne udgravede oldtidsby, noget andel er
selv at ga rundt i gaderne og gå ind i husene: Del fornemme privathus, bageriet,
baren, badeanstalten og bordellet, for ikke at tale om amfilcatrel, sportspladsen
og teatrene! Her kan man virkelig fa en fornemmelse af. hvad det ville sige at
leve i en romersk by i kejsertiden.
Men når all det faglige er nævnt, bor del nok indrømmes, at en meget væsentlig
del af turen var at opleve selve storbyen Rom med dens bygninger og gader, fol
keliv og stemning, bade dag og nal. At slentre gennem de fine indkøbsgader,
mode alverdens unge pa Den spanske Trappe og hygge sig på en romersk restau
rant i selskab med klassekammeraterne og måske nogle af de italienske gymna
sieelever.
Vel hjemkommen er del indsamlede materiale og indtrykkene blevet bearbejdet
i rapporter, der indgår i klassens pensum som el værdifuldt supplement til de
mere tørre bøger.
.
Finn Jessen

i London

Skitsen lil vores tur blev fastlagt i september 1994: London set i historisk per
spektiv - i et samarbejde mellem matematik og engelsk. Her følger et par punkt
nedslag:
Allerede i I. g havde vi i engelsk læst cl tema om storbyen - med særligt fokus
pa de sociale randgrupper, især de hjemløse unge og deres situation. Dette tema
blev fulgt op og sal i relief under vores besøg på "Harrow School", en privat
kostskole for den absolutte elites drenge. Det koster 12.000 pund om året at gå
på skolen ( de går der. fra de er 13 lil de er IX år): lil gengæld lår drengene ud
over de mere traditionelle fag mulighed for at dyrke bueskydning som fag, spil
le polo, cricket, squash, tennis osv. pa skolens private anlæg, der udgør cl areal
svarende lil en pæn dansk landsby. I samlingssalen sidder de på den samme håndudskårne stol som deres tipoldfar -jo, dette besøg var anskuelsesundervisning i
begreber som tradition og privilegier - og en vigtig brik i ét af studieturens ker
nepunkter: Kontrasternes London.
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Et eksempel på den matematisk
fysiske dimension: Besøg på "The
Old Royal Observatory" i Green
wich. hvor vi kunne studere de
astronomiske måleinstrumenter og
følge videnskabens ihærdige og
utrættelige bestræbelse på at lå
fastlagt præcise inddelinger og
opmålinger af jordkloden og ver
densrummet. Blot det at stå foran
Greenwich Mean Time uret med et
ben på hver side af O-meridianen
var en oplevelse.
"Aktiviteter efter eget valg" indgik som et væsentligt element: I grupper og
pa egen hånd opsøgte eleverne diverse museer, "trendy" markeder, bymiljøer
etc. med henblik på en præsentation derhjemme, (herunder en diasserie om
kontrasternes London). Disse mere individuelle og opsøgende aktiviteter blev
udfort med et betydeligt engagement!
Det sociale liv blev dyrket intenst bade før. under og efter ovennævnte punk
ter: døgnet havde mange timer på turen til London!!
Lise Gade

Krakow
Krakow i det sydlige Polen var rejsemål for to HF-klasscr, Ik og Iq. Iler rej
ste 4 lærere med: to dansklærere, en tysklærer og en historielærer. Polen og
Krakow har således indgået pa mange forskellige måder i undervisningen.
Historielæreren har - naturligt nok - undervist i Polens meget komplicerede
historie. Krakow, som var Polens hovedstad indtil 1596, og som pa næsten
mirakuløs vis undgik at blive ødelagt under 2. verdenskrig, er ud fra en histo
risk synsvinkel noget nær det ideelle rejsemål. Her brydes i allerhøjeste grad
gammelt og nyt. Det helt gamle var lige uden for døren, da hotellet la lige på
kanten af Stare Miasto, den gamle bydel.Det halvgamle er Nowa Huta et
eksempel på. I denne forstad, som i sin tid blev projekteret som en stalinistisk
mønsterby, fik holdet bl.a. lejlighed til at besøge et polsk gymnasium. At
noget helt nyt også er på vej. er den
udenlandske gæst ikke et øjeblik i
tvivl om. Her skal blot nævnes at
MacDonalds netop har åbnet sin
første filial i Krakow.
Umiddelbart kan det måske være
vanskeligt at se. hvad Krakow kan
have med undervisning i tysk al
gøre. Men 60 km vest for Krakow
ligger byen Oswiecim, bedre kendt
under det tyske navn Auschwitz.
Inden turen havde den ene HFklassc beskæftiget sig med emnet
Ik og !(/ pu trappen til Nova I lutta gymnasiet
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"die Auschwitzlüge", dvs benægtelsen af. at der har fundet massedrab sted i
Auschwitz/Birkcnau. Hvad var niere nærliggende end at opleve skuepladsen
for den største forbrydelse i menneskehedens historie?
Dansklærerne havde inden turen beskæftiget sig indgående med Wiliam Sty
rons roman "Sophies valg". Denne roman er en vigtig nogle til en forståelse
af polakkerne som ofre under krigen - Sophie ender i Auschwitz. At polak
kerne ikke kun var ofre, fremgår af Kieslowskis dekalog nr. 8 "Du må ikke
sige falsk vidnesbyrd", hvori den kvindelige hovedperson i sin tid havde
afvist at redde en lille jødisk pige. I Krakow blev der i øvrigt lejlighed til at
gå en tur i "Schindlers fodspor", omfattende den gamle synagoge, den gamle
ghetto og - for enkeltes vedkommende - Schindlers fabrik, som er i drift den
dag i dag.
Mikael Busch

Til Firenze med 2z og JO/PH
Interessen for at tilbyde 2z en studietur til Firenze som kulmination på et
tværfagligt undervisningsforløb i renæssance udsprang af sidste års lærerstu
diekreds om emnet på KAG. Det formelig vrimlede med spændende stof, der
var velegnet til undervisning i de to fag. historie og dansk, hvorfor hovedop
gaven blev at vælge ud - og fra.
Vi valgte som fælles referenceramme et par grundbøger: en antologi
"Inden turen går til Firenze" og en engelsksproget guide, der gennemgår
byens seværdigheder opdelt i kvarterer. hvilket viste sig at være overordent
lig nyttigt ved udformningen af de endelige dagsplaner.
Den godt månedlange undervisning op til selve turen blev brugt til at
trække linier fra middelalderen til renæssancen til belysning af de to kultur
perioders menneskeopfattelse, samfundsorden, verdensbillede, religion og
hele tilværelsesforståelse. Derudover ville vi vise, hvordan de væsensforskel
lige tankesæt satte sig spor i såvel maleri, arkitektur og skulptur som littera
tur; med vægten lagt på eksempler fra Firenze og Siena.
En studietur til Firenze er en øjenlyst uden lige, og de visuelle emner udgør et
koncentrat af europæiske mesterstykker, f.eks. Michelangelos skulpturer,
Brunelleschis arkitektur. Giottos og Rafaels malerier. Vi havde valgt på for
hånd at gennemgå de "vigtigste" seværdigheder hjemmefra ud fra dias og
grundbøgernes billeder, så eleverne kunne koncentrere sig om al SE og ople
ve uden afbrydelse aflange lærerkommentarer.
Midt i ugens tætpakkede program med museer, kirker, paladser øg
pladser var der indlagt en dagstur til den helt specielle by Siena. Speciel, for
di den har ligget der med bymur, huse og gadeforløb, uforandret siden mid
delalderen.
"Find selv ud af det" var en hyppig brugt lærerreplik pa ekskursionen,
og den illustrerer meget godt vores bestræbelser på hele forløbet igennem at
gøre eleverne medansvarlige for udfaldet af turen. Hvadenten del drejer sig
om faglige eller praktiske spørgsmål. indgik/-går eleverne i både forberedel
ses-, afviklings - og efterbehandl ingsfasen.
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Den sidste dag skulle hver elev vælge sig et visuelt emne (skulptur,
arkitektur, monument, maleri), sorge for foto eller dias af genstanden og
opspore relevant materiale til brug for en gennemgang med klassen som
undervisningsgruppe. Den endelige afviklingsform var valgfri.
I tråd hermed skulle de selv organisere deres fritid i Firenze fra kl. ea.
16 om eftermiddagen til næste dags morgensamling kl. 8 - finde ud af. hvor
man kunne spise, og hvori de sociale aktiviteter skulle bestå. Alle kerte hur
tigt at finde rundt i byen og være ved de aftalte modesteder til tiden.
Det er en fornøjelse at opleve, hvor gode de unge mennesker er til at
klare praktiske ting som organisering af indkvarteringen, at spise morgenmad
i hold, at anmelde tyveri, aftale med hotellet om lån af nogle for samlet at kun
ne komme hjem efter officiel lukketid. De kan. og de er gode, nar de får lov!
Var studierejsen så omkostningerne værd? Ja, afgjort, bedøml ud fra
ovenstående. Om vores andet mal er opnået, nemlig et fagligt udbytte, tjekkes
netop i disse dage via elevernes fremlæggelse af selvvalgte Fircnzeemner. Vi
har i skrivende stund hort om Ghibertis Paradisport i Baptisteriet og Brunel
leschis kuppel på Santa Maria del Fiore.

Pia Hansen

Studierejse til Istanbul - 2 a
I slutningen af l.g slodte vi i historieundervisningen under en oversiglsmæssig gennemgang af højmiddelalderen gang på gang på ordene: Byzans, Kon
stantinopel. korstogene o.lign. Da tidspunktet nærmede sig til at diskutere,
hvorvidt den kommende 2 a skulle på studierejse og i givet fald: hvorhen, var
der ikke langt herfra og til at undersøge, om det ville være praktisk og øko
nomisk gennemførligt at lade studierejsen gå til Istanbul.
Som sagt, så gjort. Markedet for rejser til Istanbul blev undersøgt og
det viste sig muligt at få et tilbud frem på en 7-dages flyrejse, som alle kunne
tilslutte sig.
I vor faglige forberedelse af turen arbejdede vi pa grundlag af cl man
gesidet materiale, som f.eks. Sfinks temahæfte om Istanbul. .1. Mentz: Krudtimperierne og danske, tyske og engelske rejseførere med byens mere end to
årtusinders historie med særlig fokus på perioder som: Konstantin d. Stores
nye romerske hovedstad 330. Korstogene, herunder specielt det 4. Korstogs
skæbnesvangre følger for byen, den byzantinske renæssance fra starten af
1300-lallct, Konstantinopels fald for Osmannerne 1453, Osmannernes stor
hedstid under Suleiman d. Prægtige i 1500-tallct og Osman-nerrigets nedtur
og endelige fald i forbindelse med I. Verdenskrig. I forbindelse med de tragi
ske begivenheder i Istanbul i starten af marts maned i år var der i de danske
medier stor dækning af de aktuelle økonomiske og politiske forhold i Tyrkiet,
ikke mindst Henrik Nørdbrandts artikler i Information, så det var muligt at lå
et overblik over landets aktuelle problemer.
Opholdet i Istanbul var meget vellykket. Hvor man end færdes i den
ne by er de mere end 2 årtusinders historie nærværende. For at nævne blot
nogle af de seværdigheder, vi besøgte: Hippodromen. Den blå Moske. Hagia

Sofia, Suleiman-moskeen og Ycrcbatan cisternerne. Af det mere nutidige kan
nævnes, al vi havde cl langt og spændende mode med den danske general
konsul IIkay Bilgisin og et mode pa cl lokalt gymnasium. Det er bemærkel
sesværdigt. hvilken rolle skaberen af det moderne Tyrkiet. Kemal Atatürk, der
genrejste Tyrkiet efter I. Verdenskrigs nederlag, stadig spiller i de Heste tyrkeres bevidsthed. Ved gymnasiets hovedindgang (det var opfort i 19X9) var
der på væggen et meterhøjt forgyldt Atatürk-fysiognomi, i hallen en stor bron
zestatue omgivet af to tyrkiske flag og overall på væggene på gangene ind
rammede bonmoier. udtalt om dette og hint af Atatürk. Det var overordentlig
let at komme i diskussion med de tyrkiske elever, der talte godt engelsk og var
ganske velorienterede. Al vi kom fra et land, der har fostret nogle af de i Tyr
kiet optrædende fodboldlegionærer var ofte en god indgang til at komme i
snak med tyrkerne. Vi konstaterede, al tyrkiske gymnasieelever er mindst lige
så livlige som danske, ja i nogle af de timer vi deltog i. kunne selv ikke de
mere formelle regler, så som al eleverne på bedste østeuropæiske vis skal rej
se sig fra deres plads, når de bliver hort eller ønsker at sige noget, forhindre
at støjniveauet egentlig var prohibitivt for at gennemføre undervisning.
En sejltur pa Bosporus blev det også til. Vi sejlede helt op til Sorteha
vet med cl længere ophold på den asiatiske side inden hjemturen. Eloi var
denne sejltur i dejligt vejr med de mange spændende bebyggelser undervejs
på begge sider, men egentlig også foruroligende at konstatere, at Istanbul er
sa stor, al der rent faktisk er by hele vejen op til Sortehavet pa begge sider. Det
illustrerede for os det kolossale problem, al Istanbul vokser i cl helt ukontrol
labelt omfang. I lig. turistførere har byen i dag 6-7 mio. indbyggere, men rea
liteten er, at den har ca. 16 mio. og vokser med 3000 nye indbyggere - om
dagen!
Under vort mode med generalkonsulen understregede denne tyrkernes
store evner inden for administration, noget der iflg. denne skulle have sine
historiske rødder tilbage i Sclsjukkcrrigct i 1000-tallet ost for det moderne
Tyrkiet. Denne opfattelse er vi også stødt på i andre kilder, og noget ma der
være om snakken: det fordrer store administrative evner at holde en by som
Istanbul med del befolkningsunderlag øg den befolkningstilvækst i funktion.
Og fungere - del gør Istanbul.

Ole Jensen

2a pu vej mod
Ha^in Sofia

Rejse gennem landet og tiden
Fire tog, en rutebil og en færge - så er vi hos købmanden, hvor de lejede cyk
ler udleveres. Bagagen og kassen med madvarer hentes af en lastbil. Det er
netop begyndt at regne, men der er kun 1.4 km til museet, hvor vi skal til fore
drag og fortage en indledende be-sigtclse af oens geologiske spektabilileter.
Det kulturhistoriske foredrag om lilleput-samfundets forbløffende erhvervs
udvikling fænger. - og der er mange spørgsmål.
Museets udstilling af urgamle fiskefossilfund giver forestillinger om eocænhavets for-tidsliv og morgendagens muligheder.

Øens kvartærgeologiskc tværprofil bliver indprentet via cykelsadlen. Madhol
det har taget teten og er i gang med lasagnen, da vi nar hytten og aftenhyggen
med kokkentjans, snak og "trivial persuit".

Morgentur i morgentåge på Littorina-dalens mudrede marker i sogen efter
mørnede muslingeskaller og med forklaring om den frostforvitrede, cxfolieredc blok.

Hastig frokost øg hastigt cyklende til møde med øens "Gcorg-gcolog", som
ved prangende moler-profiler udpeger prégnante udbrudsprodukter i form af
talbcnævntc aske-lag. 1 lotteste nyt: Tertiære vulkaner i Skagerak må demen
teres og flyttes til Midtatlantcns pladerand. Vi tager det i stiv arm og føler ver
densudviklingen bedre forklaret, men trænger til gennem luppen at lage for
tidshavets mikroverden nærmere i øjesyn:
På den stenede strand flækkes molerstenen forsigtigt med den medbragte
bordkniv: Fiskeskæl og-ben aflejrct i fortidshavets diatomé-dynd kommer i
myldrende mængde for dagen efter 50 mill, års dvale, - men pludselig sker
det: El lille skrig af fryd: Flot, fossilt fiskefund! - "En uddød smelt-art", siger
geologen sagligt og fremsætter ikke en-gang "danekræ"-krav. -Men pyt! Dagenes forløb har opfyldt alle stille forventninger og dristige håb; endda til
temmelig overkommelig pris.

- Og sa udkom der oven i koket et frimærke til minde om vores geo-tur til Fur!

2 hf tilvalg / 3 g mellemniveau - geografi og Rj.

Silkeborg, Samsø, Århus, Odense, .leis, Tange, København, Vejle. Kolding og
rens-n i ngsan lægget i Agtrup Skov har også været indlandsekskursionsmål i
det forløbne skoleår, så mulighederne for gode, lærerige oplevelser i indlan
det har været legio.
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Udvekslingsstudenter på KAG
I dette skoleår liar vi haft ialt lem udvekslingsstudenter. Patrick Malier fra
Canada i 2u, Inés Otazú fra Brasilien og Elena Fedorchuk fra Hviderusland i
2z. Rita Yerguchova 2y, også fra I Ividcrusland, og endelig Amy GrcensladePahncr, som gik i 2b i forårssemestret.

Således sammenfatter henholdsvis Patrick og Inés nogle af udvekslingsstu
denternes tanker efter et år i Danmark:

“Vi har nu boet i Danmark i 10 måneder, og det har været noget af en ople
velse. Vi er blevet ældre og meget mere ansvarlige end for. Nogle af de ven
skaber, som vi har etableret til andre mennesker vil altid binde os til Danmark.
Spørgsmålet om al blive en udvekslingsstudent var svært at lage stilling til,
men det har været det hele værd, og vi er glade for. at vi valgte det.
Mange venner spørger os. om vi glæder os til at komme hjem igen.
Dertil kan vi svare bade ja og nej. Ja. fordi vi har savnet vores familie og lan
de. og nej, fordi Danmark har givet os så mange gode minder. Hver eneste
gang, vi ser det danske Ilag, vil det minde os om livet i 2.g på Kolding Amts
gymnasium. week-end’erne pa Pit-stop, den mørke og regnfulde vinter og
smerten, da vi forlod Danmark.
Tak for el vidunderligt år. vi håber, at vi snart kommer tilbage til Dan
mark igen."

Patrick

“I samtaler kan man godt se, hvor meget jysk vi har lært. Det var et rigtig
hårdt arbejde at lære dansk, men vi kunne godt finde ud al'det. fordi vi fik
megen hjælp. Specielt af vores klassekammerater, fordi vi har brugt mest tid
sammen på skolen, men også af andre elever og lærerne på KAG. Derfor vil
vi sige tak til alle sammen. Vi synes, det var vigtigt, vi fik sådan hjælp.

Ni måneder gik, og nu gri
ner vi, når vi snakker om, hvor
hårdt det var i begyndelsen at gå på
gymnasiet: stå tidligt op om mor
genen for at komme i skole og bru
ge al vores energi til at holde vores
øjne åbne i timerne. Men det blev
også spændende i frikvartererne,
fordi vi følte, at danskerne var
meget åbne og interesserede i at
kom-me til at kende os. Vi tænkte
på det tidspunkt, det skulle være let at få danske venner. Men ny synes vi. det
var svært at komme ind i en gruppe. Vi hilste pa alle og blev nogen gange
inviteret til fest, men vi følte ikke, vi var accepteret som en del af hverdagen.
Det foler jeg nu.

Jeg kan godt sige, det var spændende al gå på el dansk gymnasium. Det
er helt anderledes end cl argentinsk. Vi moder kl. 7:30 og holder fri kl. 12:30.
så spiser vi hjemme. Jeg synes, del er meget spændende, at man spiser på sko
len (det er lige som vi ser på fjernsyn i Argentina, f.eks. i en amerikansk serie,
og vi drømmer ikke om at gøre det i vores land). Vi går ikke i bad efter gym
nastik. vi har ingen omklædningsrum i Argentina. Og vi har ingen valgfag, de
er alle obligatoriske. Det er tre af de ting, som har overrasket mig mest. Jeg
håber. I kan forstå mig. Når jeg siger, at del er lige som vi ser pa fjernsyn, er
det fordi jeg lænker på l-landene og et godt undervisningssystem. Del har vi
ikke i Argentina, synes jeg. Regeringen kan ikke bruge mange penge til opdra
gelse. Selv om det er gratis at ga i skole i Argentina, far vi f.eks ikke bøger;
og generelt arbejder vi ikke under så gode vilkår, som I gør. Derfor gider de
unge ikke at læse i Argentina. Jeg kan også meget godt lide forholdet mellem
elever og lærere, fordi der er meget kommunikation mellem dem. og jeg
synes, det hjælper til en god undervisning.
“Yes, It's hard to be an exchange student!" sagde jeg ved juletid. Men
jeg er ikke ked af at være én. Jeg kan nu sige, “det er også bar' dæjli’!"

Maria Inés Otazit
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Nye billeder på væggen
I Jordrup hedder han Kaptajnen, men han er rigtig nok døbt Kell Nielsen.
Kaptajnen hedder han, fordi han har sejlet supertankere rundt på de store have
for olieselskabet Chevron. Gennem årene har han samlet på kunst.og efter al
han er gået i land, har han købt en gård i Jordrup til sine mange malerier og
skulpturer.
Kaptajnen har deponeret lo værker på KAG. Tæt ved branddøren til Nsektøren hænger der et Hot oliemaleri af Dorthe Dahlin. Billedet har titlen:
"Edmund: Kanalen". Eoroven el fell med en slags atmosfærisk rum med et
drivmonster ned ad Haden i sort og hvidt, asfalt og aluminit. Nedcrst danner
nogle stærke farvcfeltcr nogle kasselignende rum. Som en kanal ?
Det andel værk er hængt op tæt ved indgangen til 0 - sektoren. Vær
ket er en lille billedserie på 3 oliebilleder, lige store, næsten en slags altertav
le. Værket henviser til vand, luft, tåge i de lo yderbilleder og himmelrummet
i det midterste billede med den hvide måne som blikpunkt. Kort sagt nærhed
og fjernhed eller også er del forårsfarver, som en elev bemærkede.
Hvis vi passer godt på de to værker (og det plejer vi jo at gøre), vil
Kaptajnen deponere Here værker pa KAG. Maleren og grafikeren Erling Jør
gensen har allerede fået tillid til os. Som bekendt har han jo malet den store
farvestærke billedserie på biblioteksvæggen. Det sidste er, al han har depone
ret cl stort sammensat billede i grat, brunt og hvidt fra 1978 hos os. Det er for
øjeblikket hængt op på væggen ved C - depotet, lige over for bassinet i gård
haven. Hvis man vil fornemme spændvidden og udviklingen i Erling Jør
gensens arbejder fra 1978 til 1992, skal man bare dreje hovedet til venstre, sa
får man del koloristiske bombardement i kraftig modsætning til del lavmælte
og underspillede i del "nye" billede; og dog vibrerer der skam stærke farver
hist og her i "Rum nr. 15", som billedet hedder. Sammen med de to kvadrati
ske malerier lige rundt om hjørnet giver disse to værker el godt indblik i
Erling Jørgensens billedsprog.

Rum ni: 15
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Amtskonsulentcn i kunstneriske anliggender, Karen Ozmcc, har for nylig
overdraget KAG de grafiske arbejder, som hænger i A - sektoren pa kontor
gangen. Grafik har bedst af kunstlys. Erling Jorgensens grafik taler fint sam
men med hans arbejder i olie - øvelser over kvadratet som form, udsat for det
grafiske sprogs punkter, linier og skraveringer. Værsgo! Nye historier starter
her.
Nu har vi en hel Erling J¿rgcnscn - samling pa skolen, den største i lan
det. Vi er meget glade for. at Kaptajnen og Erling Jorgensen vil hænge deres
kostbare værker op på skolens vægge. Vi er også glade for. at Karen Ozmcc
tænker på os en gang i mellem. De nye værker er væsentlige bidrag til, at
KAG kan præsentere samtidskunst for alle, der færdes på skolen.— Nyd den!
Børge Hansen og Steffen Hejlskov Larsen

KAG-elev deltager i Den Internationale
Matematik Olympiade.
I ar deltager en af skolens elever, Birgitte Rahbek 2u, i matematik olympia
den, der i ar finder sted i Toronto i Canada fra den 16 - 25 juli med deltagel
se af unge, talentfulde studenter fra hele verden.
Birgittes vej til den endelige udtagelse startede i januar måned, hvor hun sam
men med 10 andre elever fra skolen deltog i den danske Georg Mohr konkur
rence i matematik, for - som hun selv siger - at prøve sine grænser af. Det
viste sig, at hun var så dygtig, at hun endte blandt de 18 bedste af ialt 800 del
tagere, som gik videre til den nordiske matematik konkurrence. Denne kon
kurrence virker samtidig som udtagelseskonkurrence til matematik olympia
den, idet de 8 bedste danskere fra denne konkurrence bliver udtaget til at skul
le repræsentere Danmark. Birgittes endelige placering i den nordiske konkur
rence kendes ikke på nuværende tidspunkt, men hendes placering er altså
blandt de 8 bedste danskere, l ier fra KAG ønsker vi Birgitte al mulig held og
lykke i Canada og haber, hun må fa en god og begivenhedsrig tur.
Niels Solgaard
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Kulturfesterne i november 94 og april 95
I de senere år er 2 arlige kulturfester ved at udvikle sig til en tradition på Kol
ding Amtsgymnasium. Kulturfesterne er en udvikling af tidligere arrange
menter såsom "husmusik" og “forårskoncert", afholdt i forbindelse med faget
musiks obligatoriske forårskoncert med en udefrakommende censor. Kulturfesterne indledes stadigvæk i dagtimerne med denne mere formelle del. hvor
l.g og I .hf fremlægger resultaterne af deres arbejde i musiktimerne. Vi bru
ger så denne lejlighed til om aftenen at invitere alle skolens elever og foræl
dre til et stort kulturarrangement, hvor fagene musik, dramatik, billedkunst og
design (obligatoriske, mellem- og højniveau-valghold) præsenterer deres pro
dukter.

Begge arrangementer har budt på bade spisning med varm mad, tilberedt af
vores gode kantinekokken, og cafe med elegant hyggemusik ved to dygtige
musikelevcr. Derudover kunne man hele aftenen nyde design- og billcdkunstudstillingen, hvor elevarbejder fra årets løb blev udstillet i gangene og
kantineområdet. Disse udstillinger har vidnet om såvel en- kolossal bredde
som dygtighed i udtryksformer og indhold. Endvidere inviteredes publikum
til en lærcr-guidcd tur, hvor skolens mange malerier blev præsenteret.

I auditoriet var sang- og musikindslagenc delt op i en akustisk og en elektrisk
afdeling, med en utrolig Ilot vifte af bidrag. Musik højniveau-elever fremfør
te med sikkerhed både klassiske og moderne værker, samt egne kompositio
ner. Især til kulturfesten i april sås og hortes, hvor godt denne elevgruppe har
tilegnet sig fagets færdigheder. Skolens øvrige musikliv blev demonstreret
med entusiasme af selvstændige elevbands som f. eks. Papilla og Road Pieces
i november og Hoax i april.
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I november indledtes kulturfesten med gymnasie-dramatikholdets opførelse
af et Soya-stykke i auditoriet. Til forårsarrangementet valgte vi p.g.a. kulturfesternes publikumssucces og pladsmanglen i auditoriet at tilbyde musik og
dramatik-arrangementer sideløbende, således at publikum kunne vælge musik
i auditoriet eller dramatik i V-scktoren. hvor 5 projektgrupper fra både hf- og
gymnasiedramatikholdene med stor dygtighed opførte deres eksamensprojek
ter på en lille intimscene. Stykkerne spændte vidt fra Medea-monolog til
moderne, absurde stykker.
Design-holdet har ved begge kulturfester afholdt "modc"opvisninger, hvor
lyd, lys og farver gik op i en højere enhed: i november over temaet mørkelys/ismerncs dialog, og i foraret fremvistes fantastiske renaissancckjolcr samt
gavottedans.
Som fællesafslutning kunne alle interesserede danse folkedans, et tilbud man
ge benyttede sig af med stor fornøjelse.

Udover de involverede faglærere bakkede de øvrige lærere øg kantine-perso
nalet op om arrangementerne, bade som tilhørere og medhjælpere i baren.
Ligeledes er både elev- øg forældrctilslulningcn til disse arrangementer meget
stor.
Helle Sehrøder og Kurt Daugaard Andersen

Foto af elevarbejde ved udstillingen i april
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Idræt på KAG
KAG har som sædvanlig deltaget i landsdækkende turneringer i konkurrence
med andre gymnsier og HF-kurser. Vi har i ar haft både pige- og drengehold
med i badminton, håndbold, basket og volleyball. Bedst klarede skoleholdet i
badminton sig, idet det efter at have vundet el indledende regionsstævne gik
videre til semifinalestævne i Silkeborg. Men her var modstanden for hård, vi
blev nr. 3 ud af 4 deltagende skoler og var således ude af turneringen.
Som noget nyt har vi i år deltaget i et softballstævnc. Softball er efter
hånden cl meget udbredt skolespil, men der er ikke nogen turnering. Hader
slev Katedralskole havde inviteret til el stævne i efteråret, og vi deltog med 2
hold rekrutteret fra henholdsvis 2ax og 2zu og ledel af Åse Lildballc. Vi fik
en fornem debut i dette spil, idet 2ax-holdet vandt stævnet efter klare sejre
over Haderslev og Ribe.
I forbindelse med den frivillige idrætsundervisning (fri-sport) har der
været afholdt klasseturneringer/skolemesterskabcr i badminton, soft-tennis,
hockey, volleyball og både udendørs og indendørs fodbold, og et stort antal
elever har i lighed med tidligere år deltaget.
El særligt tilbud har der her i foraret været lil de basket-interesserede,
idet Norup havde arrangeret nogle træningssamlingcr med den kendte baskel
spiller og Inener Ole Stampe. Alle var velkomne, og de fremmødte havde
nogle udbytterige eftermiddage med mange inspirerende træningsøvelser.
Desuden var Ole Stampe gæstelærer i enkelte limer i forbindelse med den
almindelige idrætsundervisning, og også her var udbyttet stort.

Idrætslærerne.

Med Ib Michael til Fransk Polynesien
Rapport fra et fællestimearrangcment den 16. 4. 95

Arrangementet var i to afdelinger. Den første, i kantinen, var for alle skolens
elever. Anden afdeling foregik i auditoriet og var for klasser, som havde
beskæftiget sig med forskellige af Ib Michaels bøger.
I kantinen fortalte han om sine rejser, erfaringer og bøger på en utroligt leven
de måde. Når man sad og lyttede, følte man nærmest, at man var med ham i
Fransk Polynesien og dykkede ned til koralrevene. Det var tydeligt al se, al
han elsker al fortælle, og han gør det med energi øg glæde. Det var desuden
interessant og sjovt at høre, hvor han havde fået alle ideerne og personerne til
sine bøger fra, og han gjorde sammenhængen mellem bøgerne klar.
I timen i auditoriet svarede han beredvilligt på elevernes spørgsmål, både
bredt og mere nuanceret og hele tiden spændende at hore på.
Mange synles nok. at han havde ret i. at hans bøger ikke er skrevet for al bli
ve overfortolket afalle de stakkels gymnasielever. Men lærerne stod bare og
log sig til hovederne!
Karin Jørgensen & Rie Kollerup, 1.x
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Kalender 1994/95
1. august

Annie Kallerup tiltræder som rektor

18. - 20. august

2g3gld og 2hlD på ekskursion til Silkeborg med GP og ON

23. august

3gBH og KD på ekskursion til Samso

26. august

Idrætsdag og introfest for Ig og Ih

3 1. august

Billedkunstholdene besøger udstillingen "Dialog med
det andet" på Brandts Klædefabrik i Odense sammen
med BH, HL og Vi l

1. september

Ix og ly på introtur til planetariet i Jels

7. september

Introtur for la, Ib og Iz

8. september

Introtur for 1 li

11.- 17. september Sprogkonference

14. september

Fællestime for alle klasser: Valgmøde forud for Folke
tingsvalget

20. - 22. september 2h3g og RJ på ekskursion til Fur
27. september

Fællestime med Det Russiske Balalajka-ensemble fra
Skt. Petersborg

7. oktober

Fællestime med Uppercut-danseteater

9. - 15. oktober

2k på ekskursion til Prag med CF og FJ

11. oktober

2y og 2z pa ekskursion til Tangeværket med MK og PP

4. - 20. november

2b på udvekslingsbesøg i Alva, Skotland med Bl 1. IB og TK

4. - 20. november

2x pa udveksl ingsbesøg i Tenby. Wales med CB, FL og 11O

17.- 18. november

211BK og VH på ekskursion til Kobenhavn

17. - 18. november

Ix på ekskursion til København med KE og VT

24. november

Kulturfest

30. november

Huskursus for lærerne

1. december

Amtets Undervisnings- og Kulturudvalg besøger skolen

1. december

2gKE og L.I på besøg hos Bioteknisk Institut i Kolding
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6. december

Eftermiddagskursus om processkrivning for lærerne

6. december

Studicchef Erik Knudsen Odense Universitet orienterer
211 og 3g om optagelse på de videregående uddannelser i 1995

7. december

1 h/2g-drengeholdet og NO deltager i basketballstævne i
Sonderborg

7. - 9. december

3gEø og 2I1EØ på ekskursion til København med 11.1 og OJ

8. december

Baskctballstævne i idrætshallen. 3g/2h-drengeholdet og
NO deltager

8. december

Rejseaften

13. december

HF-dramaholdct opforer Holberg: "Barselsstuen"

16. december

Julerevyen opføres

12.januar

7 af skolens elever deltager i Georg Mohr-konkurrencen
i matematik

17. januar

Volleyballstævnc i idrætshallen. 1 h/2g-pige- og drenge
holdene og PH deltager

19. - 20. januar

3gSA og VT på ekskursion til Kobenhavn

24.januar

Fællestime om "Biosphere 2" for udvalgte klasser

26.januar

3x pa ekskursion til Hamburg med BH og HL

26. - 27. januar

2g3gSa og VT på ekskursion til København

27. januar

3b pa ekskursion til København med BP. .10 og LG

30. januar

2g-pigcholdet deltager i vollevballstævne i Odense med
AL og PH

1. februar

Bestyrelsen besøger skolen

22. februar

Forældre- og elevaften om renæssancen

22. februar - 6. marts Udvekslingsbesøg fra Tenby, Wales
23. februar

Fællestime om renæssancen med dr. theol. Jan Lindhardt

24. februar

Temadag om renæssancen for 2h og 3g

24. februar

Fællestime for tyskholdene med gruppen "Fahnert,
Bartsch & Hecht" fra Halle

28. februar

Den østrigske rcjsclektor Gerd Hollenstein besøger skolen
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5., 6. og 10. marts

Skolekoret deltager i opførelsen af George Gershwin:
"Porgy and Bess" sammen med Sønderjyllands Symfo
niorkester og skolekor fra Syd- og Sønderjylland

9. - 12. marts

2g3g2hDc og VII på ekskursion til København

13. marts

Fællestime om "M cl lemøsten bag sløret"

16. marts

Fællestime med forfatteren Ib Michael

16. - 27. marts

Udvekslingsbesøg fra Alva, Skotland

24. marts

3z på ekskursion til Vejle Museum med Bil og JG

29. marts

1 .HF-billedkunstholdene og VII pa ekskursion til Sil
keborg Kunstmuseum

30. marts

Fællestime for psykologiholdene med skolepsykolog
Piii Woidemann Jørgensen

3.-7. april

1 k og
2a på
2u på
2y på
2z på

20. april

fkl, fk2 og 3gFY på ekskursion til Barscbäck med MK

27. april

2hB1 og LA på ekskursion til rensningsanlægget i Agtmp Skov

27. april

Forårskoncert og kulturfest

4. maj

Rektor Jacqueline Dinge, South Carolina, besøger skolen

4. maj

2x og VP på ekskursion til Steno-Musect i Århus

1 q pa ekskursion til Krakow med GA, HD. KJ og MB
ekskursion til Istanbul med 0.1 og PP
ekskursion til London med CE og LG
ekskursion til Rom med F.I og VII
ekskursion til Firenze med JO og PH

elevarbejde

44

KAG’s egen kalendersang

Marts

Musik: Bo Skibelund
Tekst: Mogens Brørup

Kom så. marts, gamle krigsmand!
I lar du solild i din sæk?
Jævndøgnsstorme, ruskomsnusk?
Er der torden på din vej.
falder der nok sne i maj.
Vægelsind er dit speciale,
martialske slip og træk.
Kom så. marts, gamle krigsmand!
I lar du solild i din sæk?

Ved den første morgensamling i hver
måned synges kalendersangen med
højniveau-koret på scenen og Bo Ski
belund ved klaveret. Efterhånden ken
der alle melodien, og hele skolen synger
med:

Januar

April

Januar, Janusmåned, født til nytår
klokken tolv,
dobbeltbundet llab og drilsk.
svinger mellem mild og våd.
snetildækket, vinterkåd.
Ud på pisten, ‘knæk' si’r vristen,
hurtigt skift fra dur til mol.
Januar, Janusmåned, født til nytår
klokken tolv.

Grødetid. Fro i jorden, som april har
lukket op.
I lakke, skovl og spade frem.
Kroppe ud af vinterhi
med rebelske safter i.
Gækkebreve krydser Danmark,
påskeharer i galop.
Grødetid. Fro i jorden, som april har
lukket op.

Februar

Maj

Februar, blidemåned, slipper kulden
nu sit tag?
Se, fru Frost bliT frøken To.
kyndclmisscdryppetud
i sit influenzaskrud.
Fastelavn og kat af tonde,
kattekonge foren dag!
Februar, blidemåned, slipper kulden
nu sil tag?

Sod og mild kaldes maj, som faktisk er
en guddoms viv.
Maja hed hun for i Rom,
gi li med Vulcan, smed, I ved:
dagens tekst hed frugtbarhed.
Tænk pa hende, mens 1 terper
jeres pensum, unge liv!
Sod og mild kaldes maj, som faktisk ei
en guddoms viv.
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Kalendersang på KAG
.Januar
Tekst: Bl’. MUSIK: BS
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Klasselister pr. 1.
maj 1995

I lansen. Louise Klinge
Holm, Tina
I Ivclplund. Anne
Jensen. Jette Kamilla Røikjær
Jensen, Stellen Mørk
Juhl, Carsten Uldall
Knudsen. Astrid Anna Røgild
Lisberg. Ane
Madsen. Jacob Heide Graves
Munch, Jacob Palle
Moller, Majbritt Groschalski
Nikolajsen, Simone
Pedersen, Dorthe Borup
Sigh, Marie Ladegaard
Sørensen. Charlotte Egedal
Thomsen. Kresten Højer

la

Andersen, Louise
Andersen, Luis Manuel
Andreasen, Janne Lea
Ansbæk, Karen Elisabet Skytt
Berg. Tina Schouboc
Fisker, Louise
Gerken, Line
Greve, Louise
I laacke, I leidi
I lansen. Britt
I lensel. Ina
Holt. Peter Skovsted
Jakobsen. Kamille Godrim
Kaehne, Sanne
Lyskjær, Maria
Nielsen. Jesper
Nielsen. Lisa
Nielsen, René
Nielsen. Simon Leth
Nyby. Line Louise Cramer
Olsen, Sidse
Pedersen. I leidi Gaardsted
Rasmussen. Kristina
Rasmussen. Mette Junker
Schmidt, Peter Dines
Siek. Marlene
Smidt. Christina Vibe
Soby, Gitte

Ik

Autzcn, Louise Beltoft
Børgselius, Tine
Buhl. Sandra
Cølding, Line
Elbæk, Lene
Eriksen, Sanne
Grarup, Anne
Hansen. Kristina Danielsen
Johansen. Christina Schon
Kristensen, Line Paulin
Opauka. Malene Snitgaard
Pedersen. Tina Bøggild
Petersen, Dorte Nørregaard
Petersen, Jackie Horsleben
Qvist, Camilla Sonja
Rasmussen, Mette Kibsgaard
Sondergaard, Mette
Sørensen, Mette
Thomsen. Kirsten Reeckmann
Tonnesen. Daniel Andre Sibbcrn
Vcstergaard, Nina Rode

Ib

Andersen, Christina Elling
Andersen, Martin Tjørk Bødker
Andreasen, Majken Kondrup
Asmussen, Sanne
Augustinus. Lise
Buur. Camilla Uldall
Christensen, Camilla Skytte
Erlev, Claudia
Erreboe. Anders
Frølunde, Mai-Britt
Hansen, Eike Charlotte

1P

Andersen, Christina Landau
Christiansen. Trine
Damberg. Karina
Glcntved. Janus
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Hansen. Pia Skovhus
Hansen. Rikke
I Ivillum, Klaus Bauer
Jessen. Nadja Mia Sandholdt
Justesen, Anne Louise
Krintel, Trine
Lauritsen, Thule Peter
Luong. Nghi Tuyct
Matthiesen. Nicole Kjær
Moller, Pia
Paarup, Claus Michael
Rechnagel, Betina
Rolf, Sune Elof Trane
Schwencke, Randi NorgaardSørensen. Anette
Thomascn. Anja

iq

Aaskovcn, Dorthe
Adsbøl, Karina Marie
Andersen, Mia Højer
Asmussen, Stefan
Christensen, Birgitte
Feder, Karen
Gai. Eva Lindholt
Grell. Soren
I lansen, Brian
I lansen, Søren Bolvig
Hübener, Elisabeth Nyholm
Hughes, Bjorn Skovmøller
Jensen, Susanne Brogaard
Jørgensen. Michael Henning
Kalhøj, Dorthe
Kuta. Karina Ejsing
Larsen, Anne Krestinc Lillegaard
Larsen, Rikke Aaby
Nielsen. Claus Bodholdt Meier
Nielsen. Michael Bak Nymark
Nissen, Lotte Brødsgaard
Rohl. Christina
Schultz. Anne Sofie Aunsbjerg
Sigh, Anna Ladegaard
Skjold, Anders
Skov, Marianne

Ir

Andersen, Tina
Bassing, Michael Esko
Bladt, Barbara Stræde
Christoffersen. Lone Hjorth
Christoffersen, Mads Gedved
Gericke, Rasmus
Hansen. Marlene Hauritz
I lansen. Rosa
Jensen, Anette I lørby
Jensen. Maria Helena
Johansen. Stina Goldbæk
Kristensen, Pia
Kurup, Conny
Larsen, Janus Boje
Lassen, Søren
Madsen, Janni Andrup
Mathiasen, Line
Mortensen, Anne Løvcnbalk Kirchhcin
Moller, Vibe Maria Enequist
Nasser, Per Gcisby
Priskc, Charlotte
Schmidt, Lasse Birkebæk
Svendsen, Birgit Søndermark
Thrane, Anette
Vinkel, Marianne

Ix

Andersen. Frank Krarup
Gregersen. Niclas Renberg
Hansen, Bjørn
1 lartcbcck, Thomas Nicol
I lede. Kristian Knak
I lojberg. Troels Thune
Ingeby, Sarah Louise
Jensen. Kresten Trolle
Johannsen. Mads Klyhn
Jørgensen. Karin
Jørgensen. Lisbeth Louise
Jørgensen. Niels Christian Kamp
Kallerup. Rie Selchau
Larsen. Katrine Bentofte
Larsen, Katrine Juni
Lind. I lenrik
Madsen. Jan Visbech
Matthiesen, Lene

Meier, Roar
Mikkelsen, Joachim Adrian
Mossin. Britt Bjørnshauge
Munkedal. Soren
Rasmussen, Christina Skovbølling
Rasmussen. Rasmus Anders
Roepstorff, Jakob
Secher, Melle
Straarup, Pernille

Høyrup, Keld Dall
Isaksen, Mette Bundsgaard
Janby, Marcus
Knudsen, Jeppe Thestrup
Kycd, Karen
Mortensen, Rune Gedde
Møller. Charlotte
Olsen. Birgitte
Petersen, I Idle Friis
Petersen. Lise
Simonsen. Henrik
Thaarup, Morten
Uldall-I lansen, Ida

iy

Bogh-Christensen, Morten
Eskildsen. Anne Mygind
Gavnholt, Rune
Javadi. Seyed Mehdi
Jensen, Brian Thousgaard
Jeppesen, Charlotte Vindfeldt
Jessen, Marlin Bork
Jorgensen, Lene Paik
Larsen, Rikke Hedcland
Larsen, Sune I lolmer
Lauritsen, Thorbjørn Langhoff
Madsen, Lotte Bank
Mathiesen, Anne DamkjT
Møller, Susanne Fuglsang
Nielsen, Esben
Næss-Schmidt, Kirstine Aachmann
Petersen, Tina Klitgaard
Rasmussen. Jorg Eichner
Schmidt, Christopher Sartov
Schøslcr, I lans Peter
Skjoldager. Mikael
Skovsen, Maiken
Sørensen, Annc-Mclte Lund
Sørensen. Henrik Rcfslund

2a

Allcsø, Signe Kristine
Billund, Joan
Bojsen, Ann Kristina Mikkelsen
Borggreen, Mette
Jørgensen. Randi Anita
Kjær-Peterscn, Maria
Knudsen. Dorthe Høvids
Kragh. Lola Linnemann
Lage, Karina Dalsgård
Langeberg, Steen
Larsen, Karina
Millnitz, Camilla Sondergaard
Nielsen, Ida Maren
Nielsen, Linda Bettina
Nielsen, Pernille Hellesø
Nielsen, Sandra Standley Balsgaard
Nielsen, Winnie
Olesen. Michael Holm
Pedersen, Kristoffer Buck
Pedersen, Mette Baltzer
Petersen. Anders Storm
Rasmussen. Malene Aastrup
Sloth, Torben Emil
Søgaard, Tine Thidemann
Vinther. Dorte

Iz

Andersen. Kresten Vestbjerg
Andersen, Linda
Bocscn, Anne
Døssing, Casper
Eriksen, Magnus Borre
Gornitzka, Heidi
Gorski. Soren Damgaard
Høtoft, Michael

2b

Andersen. Bjørn Nørbo
Askjær. Lisbeth
Bcirholm, Thomas
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Bruun, Kim
Brørup, Simon
Dam, Jannie Hedegaard
Ebbesen, Trine Maria
Friis, Maria Louise
Gangel hoff, Karen
Greenslade-Palmer. Amy
I laid, Andreas Buhrkal
Hansen, Pernille
Jensen, Lykke Kvistgaard
Jessen, Lo Brogaard
Johnsen, Verner
Jorgensen. Malene Dahl
Kenn, Michelle
Korthsen, Marianne
Lauritsen. Diana Fryland
Olesen. Casper
Pallesen, Anne
Pedersen. Anne Aagaard
Teckemcicr, Nanna Louise
Vollstedt, Anne Søvso
Wind-Friis, Lea

2p

Andersbo, Lene
Andersen. Heidi Dahl
Caspersen. Inge
Christensen, Trine Bolvig
Christoffersen, Lone Brcinbjeri
Freiberg, Pernille
Gorcll, Charlotte Kortbek
I lansen. Mette Søgaard
I lansen, Winni
Jacobsen. Karen Stine
Jensen. Mette
Jørgensen. Tina Meier
Krag, Charlotte
Olsen, Tina Mundt
Pedersen. Malene Majdecki
Petersen, Martin Heide
Sommerlund. Mette
Stanhardt, Nicolai
Sorensen. Anette Lemann
Sørensen. Nina Brun
Sørensen. Pernille Bruun
Toldam. Jacob Buer
Zielke, Angelika

2k

Boescn, Trine Beck
Bruun. Michael
Carlsen, Nicolai
Christensen. Maiken
I lansen, Karen Aal ling
I lohn, Tina
Johansen. Mette
Kjær, Anja
Kjærhus. Anita
Kristensen. Ditte Gry
Larsen. I lanne
Lyngbye, Morten Thue Briinnich
Madsen. Christina Rorbæk
Madsen. Mette Bukkehave
Nielsen, Annette
Oddershede, Lykke Hyldgaard
Olesen. Camille Grangaard
Pagter, Stine
Qualen. Malene von
Schultz. Anja
Skeem, Ditte Hårdt
Thomsen. Annette
Vangsgaard. Diane Carina

2q

Bindzus. Heidi
Christiansen, Barbara Koberg
Collatz, Line
Demir, Hülya
Graeser, Malene
I lansen, Mette
Johnsen. Heidi
Jørgensen. Mette Votkjær
Lindrum, Mette Brinch
Lunderskov, Karen
Madsen. Dinna Andrup
Mortensen, Lene
Nielsen, Anette Dalgård
Nielsen. Inge
Nielsen. Liana Juhl
Pedersen. Katrine
Petersen. Lene Winther
Quist, Marianne
Rasmussen, Lars Knakkergaard
Støvring, Betina Braarup
Truelsen, Lene Jeanette
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2r

2x

Bak, Erik
Bojer, Poul Engebjerg
Christensen, Heidi Flindt
Frandsen. Linda Bianca Lundt
Hansen, Lene Seidel in
I lansen, Yvonne
Højmose, Anne Mette
Jakobsen, Hanne Gaarde
Jensen, Glenn Turn
Jensen. Jesper Tofte
Jørgensen, Susanne Birkedahl
Lucas, Jeanette
Ly tb. Allan
M aa I øc-Jørgensen. Mads
Madsen, Johnny
Nicolaiscn. Tina I leesch
Pedersen. Mette
Pedersen. Stine Baltzer
Tøttrup, Jens Overby
Vejrum. Anja Juul

Bornholt. Daniel
Buechck, Ericha Lindholm
Bylov, Trine Vilting
Christensen. Mette Kjellbcrg
Christiansen. I lenrik Falch
Gravcrsen, Jens Axboc
I lansen. Christian Friis
I lardtmann. Anja
Henriksen, Poul
Jakobsen, Lotte
Jensen, Charlotte Hagstrøm
Jensen, Dorit Packert
Joscfsen, Søren Schmidt
Larsen, Linnea Stinke Kjær
Nielsen, Jesper Lyagcr
Nissen, Anders
Nymand, Anne
Nørgaard. Sandra Kring
Poulsen. Mette Buch
Schmidt, Kia
Sjogren, Christina
Smidt, Dennis
Sørensen. Henriette Margrethe Salling
Toft-Petcrsen, Mette
Vcigaard, Nina
Vestergård. Jakob
Vi uf. Carsten
Yderstræde, Stinne

2u

Andersen, Anne-Mette
Buhl, Helle
Ejsted, Line
Gull. Karina Raabcrg
I lansen. Claus Wittrup
Hansen. Jakob Lykke
Hansen, Jesper
1 lansen. Thomas
Jepsen. Lene Marie
Larsen. Mette Hyldgaard
Leonhard. Jakob Blauenfcldt
Madsen. Christina Konstantin
Maher. Patrick
Nguyen, Tuan Duc
Olesen, Carsten
Petersen. Andreas Bang
Pham, Thinh Tran
Philipsen, Christian Lund
Rahbek, Birgitte
Skov, Sune
Staanum, Trine
Sørensen, Suna
I lansen, Maj-Britt

2y

Andersen. Rasmus Ørum
Andersen. Sanne Stromsborg
Bjcrregård, Esben Westphal
Breed. Lasse Winterberg
Buchwald. Dille
I laminer, Anne Kaas
Hjorth, Camilla Sandemann
Jakobsen, Anne Risum
Jepsen, Thomas Winther
Juvcng. Sissel Kjær
Kinkel, Bjarke Alexander
Larsen, Tom Rosendahl
Lykkestrøm, Lene
Nielsen. Jens Dalgård
Nielsen, Morten Munk Frost
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Duns, Tommy Christian
I lansen, Tina Kragh
Hollesen, Louise
Jakobsen, Christina Stavensø
Jayascelan, Mary Lisa
Jensen. Britta Lund
Lund, Signe
Madsen, Trine I leide Graves
Nielsen, Trine Bjerg
Pedersen, Rikke Engholm
Petersen, Pernille
Schougaard, Marie Louise Fogh
Sørensen, Anja Hindsgaul
Sørensen. Camilla Hedeby
Sørensen. Lene
Tcckcmeicr, Jacob Sten

Nissen, Lene
Petersen, Claus Falk
Petersen. Thomas Saks
Possing, Jesper
Schonberg, Trine
Steensgaard, Nina
Sørensen. Kim Oxholm
Sørensen. Thomas
Tegllund, Lisbet
Thomsen, Niels Bo
Vedstesen, Lisbeth Vejlgaard
Yerguchova, Rita

2z

Andersen, Søren Voulund
Bahr. Mikkel
Buch, Jacob
Cass, Alex Benjamin
Christensen. Martin Ulrich
Christoffersen, Anne Gedved
Clausen. Lotte
Fedorchuk. Elena
Gadmar, Mikkel
Gregersen. Tina Horskjær
Jacobsen, Marianne
Jensen, Michael Dam
Johansen, Christian Blaasc
Jørgensen, Torben Jarl
Kjær, I lelic Kallesø
Lassen. Benny
Luong, Chi Dung
Madsen, Mark Adler
Otazu, Maria Inés
Rasmussen, I latine Fie
Stagaard, Morten
Truycn, Nhu
Wagner, Tina
Winum, I Idle

3b

Christcnsson. Charlotte Staun
Fonss, Anne Louise Due de
Gangelhof. Sara Maria Lange
Hansen, Helle Puggård
I lansen, Malene Valter
Hedelund, Mads
Jensen, Helle Damgård
Jørgensen, Christel
Midtgaard, Sanne Eickhardt
Mogensen, Lone I laahr
Norup, Rikke Jebin
Olesen, Karin Falk
Pedersen, Martin Ovcrgaard
Pedersen. Susanne
Petersen. Rune Haahr
Sciding, Inge I løst
Skarequist, Signe
Sørensen, Ditte
Theede, Stephan
Thomsen, Peter Sølvsten
Vestergaard, Linda
Vestring, Louise

3a

Andersen. Eva Moller
Andersen, Julie Ørum
Bager, Morten
Bryld. Vibeke
Christoffersen. Gitte Bang
Drud-Jenscn. Mads Ted

3x

Andersen. Søren Vestbjerg
Bangsgaard. Rikke
Bcnnike, Anders
Bentsen. Merete Sciavitsky
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Christensen, Anni
Christensen, 1 lenriette Bøge
Christensen, Mette Meyer
Clausen, Søren Rothe
Durand, Michelle Karen Vøigt
Espersen, Linda Dannevang
Frederiksen, Bo Kenneth
Hoffmann, Barbara
Immerkjær, Kasper
Jensen, Lise Tornvig
Kjær, Lene Jung
Ludvigscn, Mette
Lund, Morten
Nielsen, Jens Salling
Nielsen, Kristine Mchlscn
Nielsen, Thomas Juni
Nissen, Klaus
Pedersen, Kristian Friis
Rasmussen. Martin Skovbølling
Schmidt, Nicklas Larsen
Simonsen, Stefan Lindbæk
Sondergaard. Anders
Sørensen, Rene
Thorning, Casper

Russell. Martin Rene
Sørensen, Ole
3z

Bladt, Ann-Louise Stræde
Eriksen, Susanne Stensgård
Espersen, Lene
Greve, Mikkel
I lansen. Andreas Lundbck
I lansen, Anna Sofie
Jensen, Dannie Solskov
Jørgensen, Bjarke
Jørgensen, Martin Korff
Kristiansen, Bente Karkov
Kynde, 'Frine
Larsen, Mads Bentofte
Madsen, Bent Obling
Nielsen, Martin Rathschau Bekkersg.
Pedersen, Søren Birkelund
Pham, Ngan Kim Thi
Sauvr, Christian
Solgaard, Hans Erik Stubbe
Sondergaard. Lise
Tambo. Kenneth
Toxvig, Claus Bøge
Vogenscn, Diana

3y

Abildgaard, Henrik Woersaa
Antonsen, Anette Frydensbjerg
Bjcrrcsgaard, Anders Harder
Bogh. Lisbeth
Boisen, Sanne
Bonefeld. Lars Toft
Christiansen, Nels Peder Kongsted
Frandsen, Lisbeth
Hansen, Maj-Britt
Holt. Kristine Skovsted
Houborg, Christian
Jensen, Mette Charlotte
Koch. Nina Bente
Kristensen. Kristian Søby
Lund. Jan-Henrik
Mathiasen. Torben Moller
Moesgaard, Solvej Maria
Moos, Kasper
Pedersen. Karsten
Pedersen, Mette Hammer
Rasmussen, Jacob Kruse
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elevarbejde
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lærerne

Personalet 1994-95

I lelgc Blom Andersen (AN)
75 52 63 79
lektor, fysik, kemi, naturfag

Kurt Daugaard Andersen (KD)
75 56 40 62
lektor, biologi,
miljoinspektor

Ole Arndt (OA)
75 83 9574
lektor, matematik

Inger Bau (IB)
75 53 08 85
lektor, engelsk, fransk

Carl-Johan Bryld (CB)
75 53 52 71
lektor, historie, dansk.
studievejleder, formand for PR

Mogens Brørup (BP)
75 57 27 17
lektor, dansk, psykologi

Mikael Busch (MB)
75 50 93 70

Poul Bæk (PB)
75 86 8117
årsvikar, engelsk

Hanne Dittmer (I ID)
75 53 22 53
adjunkt, dansk, latin.
oldtidskundskab

adjunkt, tysk. fransk
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Kirsten Egebjerg (KE)
75 55 24 75
lektor, engelsk. psykologi

Anne-K irsten Flyvholm (AF)
64 42 20 10
lektor, engelsk, dansk

Clara Ehrenreich (CE)
75 53 86 60
lektor, engelsk, lysk

J______ :____________

L

Charlotte Freundt (CF)
75 57 21 56
adjunkt, dansk, oldtidskundska

Mogens Frølund (FL)
75 52 57 23
lektor, engelsk, dansk

1 lans-Kurt Gade (GA)
75 53 86 61
lektor, tysk, historie, skema
lægger. boginspektor

Joi^en Gade (JG)
75 53 99 86
lektor, dansk, russisk, studievej
leder. pædagogisk inspektor

Lise Gade (LG)
75 53 99 86
lektor, tysk, engelsk

Vibeke Gade (VG)
75 53 86 61
lektor, /ransk. spansk, lysk,
kommunikationsinspektor

56

Borge 1 lansen (BH)
75 56 14 41
lektor, dansk, billedkunst

Ejnar Hansen (Eli)
75 52 66 74
lektor, geografi, biologi

Jens Aage I lansen (JI I )
75 5181 84
lektor, biologi, teknikjag.
slud. vej/., tUlidsrep., .Il'-insp.

Pia Hansen (1’11)
75 51 SO 42
lektor, dansk, idræt

Stig I lansen (Sil)
75 54 28 28
lektor, musik, dansk

Åse Hehns (I IE)
75 51 80 63
adjunkt, dansk, geografi,
læsepædagog

Jens Jorgen Holst (I IO)
75 59 82 84

Vibeke Hogsbro (Vil)
75 52 99 25

I lans Peder Jensen (HJ )
75 54 18 24

lektor, matematik. Jysik.
datalogi

adjunkt, billedkunst, idræt,
design

årsvikar, erhvervsøkonomi

57

Lars Vejen Jensen (LJ)
75 5K 10 47
adjunkt, kemi, matematik,
naturjag

Ole Jensen (OJ)
75 51 85 98
lektor, historie, samfundsfag.
erhvervsokonomi

Finn Jessen (FJ)
75 50 86 10
lektor, historie, religion.
studievejlede

Keld B. Jessen (KJ)
75 50 33 53
lektor, dansk. filosofi,
oldtidskundskab

Anne Julil ( JU)
75 54 18 08
adjunkt, dansk, idrivt,
studievejleder

Annie Kallerup (KK)
75 52 46 79
rektor, dansk, tysk

Gitte Lindhardt Kluge (GL)
74 53 34 95

Merete Knopper (KP)
75 52 40 83

Thorbjørn Knopper (TK)
75 52 40 83

adjunkt, engelsk, idreel

lektor, fransk, religion

lektor, engelsk, historie
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Elsebeth Korsgaard (EK)
75 SI 60 23
lektor, dansk, samfundsfag,
psykologi, studievejleder

II. Mobjerg Kristensen (MK)
75 55 90 34
lektor, fysik, matematik,
naturlag

Torben Kristiansen (KR)
75 53 48 98
lektor, fysik, matematik,
naturfag

Ole Lambert (LA)
75 52 51 42
lektor, biologi, idræt

Stellen Hcjlskov Larsen (HL)
75 52 37 32
lektor dansk, historie

Else Lelort (KL)
64 41 42 62
adjunkt, matematik, idræt

Aase Lildballe (AL)
75 53 10 45
årsvikar, idræt

Troels Mikkelsen (TM)
75 56 80 24
lektor, oldtidskundskab, historie

Kjeld Mnneh (KM)
75 52 83 95
lektor matematik, fysik, naturfag
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Ole Nielsen (ON)
75 52 90 99
leklor, idræt, biologi

Yonna Nissen (YN)
75 50 90 00
lektor, engelsk, fransk

Kar! Norup (NO)
75 52 82 85
lektor, fransk, idræt

Jorgen Olsen (JO)
75 53 34 66
studielektor, historie, religion

Klaus Graves Petersen (CJP)
75 52 39 94
lektor, idræt, biologi

Palle Bindzus Petersen (PP)
75 53 35 44
adjunkt, fysik, matematik,
naturfag

Valdemar Petersen (VP)
75 53 53 52
lektor, fysik, matematik,

Finn W. Poulsen (PO)
75 54 14 94

Erik Randrup-Thomsen (RT)
75 53 08 56
lektor, samfundsfag, historie

lektor, tysk, latin

naturfag, EDR-inspektor
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Krik Issing Rasmussen (IR)
75 57 22 39
lektor, matematik, fysik,
inspektor

Jesper Ratjen ( RJ)
75 51 80 63
lektor, geografi

Pia Boe Runge (PR)
66 17 73 23
adjunkt, spansk, lysk

I Idle Sehroder (SC)
74 53 50 58
adjunkt, engelsk, dramatik

Bo Skibekind (BS)
75 56 12 33
adjunkt, musik

Niels Stubbe Solgaard (NS)
75 52 07 46
lektor, fysik, matematik,
datalogi, bibliotekar

Hans Lebech Sørensen (LS)
75 56 20 55
lektor, fysik, kemi, matematik

Niels Thogersen (NT)
75 51 89 75
adjunkt, lysk, fransk,
inspektor

Vibeke True ( VT)
75 83 04 91
lektor, historie, religion,

61

samfundsfag

TAP’erne:

kontor, kantine, skolebetjente, rengøring

Pia Andersen (PA)
75 55 42 02
skolesekretær

Ulla Christensen (UC)
75 51 80 20
skolesekretær

Jette Corydon (JC)
75 58 56 67
kantinen

Pia I lolst
75 52 95 48
kantinen

Lone Monster (LM)
75 50 67 71
kantineleder

I lans Nielsen (HN)
75 50 18 40
skolebetjent

Jan Pedersen (JP)
75 59 85 13
pedclmedhjadper

Aagesen, Anna Elisabeth
rengøring, hallen

Andersen. Elly
rengøring. M-sektor.
tillidsrcpr.
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I latine Christensen
rengoring. kaminen

Irene Green
rengoring, N-seklor, (ajloser)

Gudrun I lansen
rengoring. M-sektor

Lilly I lansen
rengoring. A-sektor (atlaser)

Bente Jacobsen
rengoring. N-sek lor
(forældreorlov)

Ulla Kristensen
rengoring. 0-seklor

Liselotte Mogensen
rengoring. N-sektor.

Erna Mølby
rengoring. 0-sektor

(forældreorlov)
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Britta Hansen

rengoring, hallen

Jytte Nissen
rengot ing, Y-seklor

Lotte Paulli
rengøring. K-sektor

I lanne Pedersen
rengøring, ('-sektor

Annemarie Skov
rengøring, kaminen

Gitte Svendsen
rengøring, A -sektor

Maryam Zinali
rengøring. N-sektor
(afløser)

(forældreorlov)

Lærerkandidater
I skoleåret 1994/95 har skolen haft folgende lærerkandidater

Mikael Drejer, Fredericia Amtsgymnasium, i samfundsfag hos EK og RT og
dansk hos CB og HD
Jakob Thomassen, Vejen Gymnasium, i biologi hos JI I og KD og kemi hos AN
og LJ
Hanne Schmidt, Vejen Gymnasium, i matematik hos KM og KR og dansk hos
BP og C F
Lone Kalstrup, Vejen Gymnasium, i filosofi hos KJ og matematik hos 110 og
VP
Frede Vinslov Hansen, I laderslev Katedralskole, i kemi hos AN og LJ
Gunnar Midtgaard Krag. Munkensdam Amtsgymnasium, i tysk-hos PO og NT
Kenneth Lynn-Pedcrsen. Fredericia Amtsgymnasium, i billedkunst hos BH
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