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Velkommen i skoleåret 1996/97

Det er dejligt at byde et hold nye 
l.g’crc og 1.hf’ere velkommen og 
også rart at sige velkommen igen til 
elever, der allerede kender skolen.

I. der nu starter i hf eller gymna
siet. har 2 eller 3 spændende år foran 
jer med mange faglige og personlige 
udfordringer og oplevelser.

Årsskiftet her skulle gerne give 
nye elever et indtryk af skolens 
mangfoldighed. Andre vil kunne 
glæde sig over at genopfriske nogle 
af årets begivenheder i tilknytning 
til skolen.

Der er artikler om en del af det pædagogiske udviklingsarbejde, der har 
præget skolen de senere år og fremover må forventes at være en integreret del 
af skolens dagligdag, idet en meget stor del af skolens lærerkollegium har delta
get i arbejdet.

Skolen har som et af sine mal at være en åben skole - på det pædagogiske 
område, men også pa del internationale plan.

I skoleåret 1995/96 har der været afholdt en række studie- og udvekslings
rejser til en bred vifte af storbyer i Europa. Udvekslingselever og vores walisi
ske gæstelærer har været en væsentlig del af skolens hverdag i det forløbne ar.

Skolens deltagelse i Aachen i efteråret 96 i den europæiske sprog- og kultur
konference. som blev gennemført første gang på KAG i 1994. er nu under plan
lægning.

Årsskriftet her giver endvidere et indblik i de mange forskelligartede aktivi
teter, der udover undervisningen sætter sil præg på skolen.

Den daglige undervisning og arbejdet i klassen er naturligvis fundamentet 
for begge skolens uddannelser, men det er vigtigt, al den enkelte også i andre 
sammenhænge påtager sig et personligt ansvar og er en engageret og aktiv delta
ger i skolens sociale liv og dens demokratiske organer for at blive en del af 
helheden.

Velkommen til cl nyt og spændende skolear.

Annie Kollerup, rektor



Bestyrelsens årsberetning
Kantinen
Den største begivenhed i bestyrelsen i skoleåret 1995/96 har været, at vi fik påbegyndt 
byggeriet afen længe savnet kantine. Dette byggeri har stået pa gymnasiets ønskeseddel 
længe og er i 1995 godkendt i Vejle Amts undervisnings- og kulturudvalg.
De oprindelige planer blev ændret, så man med delte byggeri far nogle fornuftige forhold 
i kantinen, men desværre var der ikke penge til inventar i den nye bygning. Dette er sa 
bevilliget i 1996, og vi forventer, at den nye kantine kan indvies i efteråret, hvilket er et 
halvt år senere end først beregnet, bl.a. på grund af den strenge vinter.

Ombygning af N-sektor
Der er ligeledes bevilliget 500.000 kr. til en ombygning i N-sektoren, således al naturfa
gene får bedre forhold, og vi kan leve op til de miljøkrav, der stilles fra myndighedernes 
side.

Internationalisering
Gymnasiet har fortsat sine kontakter med udlandet, således at der tilbydes eleverne en 
udlandstur (udveksling, ekskursion eller studietur) i løbet af studietiden. Dette ligger helt 
i forlængelse af KAGs målsætning om internationalisering, uagtet al man fra Vejle Amts 
side har skåret i bevillingerne til netop ekskursioner. Det er alisa nu i højere grad op til 
de studerende selv at betale for denne del af undervisningen.

I nformat ionsmareriak*
Bestyrelsen har set pa de orienterende materialer, der udsendes til nye elever fra KAG og 
sammenholdt disse med de materialer, der sendes fra andre uddannelsesinstitutioner. Del 
er bestyrelsens holdning, at KAG skal fortsætte med at udlevere god og saglig informa
tion, og at den gerne må få el spændende udseende, men al det skal være indholdet, der 
er det bærende.

Holdstørrelse og fagudbud
Vi har drøftet holdstørrelse og fagudbud pa såvel gymnasie- som hf-afdelingen øg har 
peget på det ønskelige i al kunne tilbyde faget film og TV, men har maltet konstatere, at 
vi ikke for tiden har lærerkræfter til at dække dette omrade. Det er i øvrigt bestyrelsens 
opfattelse, al der på KAG er el stort og varieret udbud af fag. der tilgodeser mange 
ønsker, og al de fleste tår deres ønsker opfyldt.Én stor opgave er forhåbentlig afsluttet, 
når den nye bestyrelse træder til. men der vil fortsat være noget inden for bestyrelsens 
område, som trænger til opfølgning. Der er ikke tvivl om. at arbejdet i bestyrelsen er 
reguleret nøje af forretningsorden og vedtægter fastsat af Vejle Amt. men bestyrelsen 
skal sikre, at forældre har et forum og en indflydelse pa skolen.

Niels Trolle 
formand
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Fra elevrådet
Elevrådet fik en noget kaotisk start på skoleåret 95-96, fordi elevrådsformanden 
pludselig var gået ud, og ingen var klar over, hvem der skulle overtage. Del 
lykkedes dog hurtigt at fa konstitueret el nyt elevråd, som skulle vise sig allige
vel al blive velfungerende.

Elevrådet har i årets løb arrangeret to cafcdagc, en i oktober og en i marts. På 
cafedagene blev der solgt kage, kaffe og te, og mens dette blev konsumerel, 
kunne man lytic til musik eller spille Backgammon. Trivial Pursuit, Tegn og 
Gæt og lignende. Til cafédagen i oktober var der virkelig stor tilslutning og 
mange gode musikindslag, mens antallet af musikindslag til cafédagen i marts 
var ringe, hvilket kan undskyldes med del begyndende eksamensræs. Vi håber, 
cafédagene vil blive en tradition for fremtiden.

Den 8. november afholdt elevrådet Operation Dagsværk. Kun 22 personer 
fra KAG ville rive denne dag ud af kalenderen og arbejde for at skaffe penge lil 
skolebygning og lignende i Moçambiquc - el af verdens fattigste lande. Dagen 
må dog alligevel regnes for en succes, fordi vi på trods af den ringe tilslutning 
fik samlet ca. 5.500 kr ind.

Noget der i dette skoleår har været megen diskussion om. er de nye rygcreg- 
ler, som trådte i kraft efter sommerferien. Der var tilsyneladende enighed om. al 
de ikke fungerede optimalt, men ikke om hvad der skulle gores ved det. Elevrå
det sendte et spørgeskema ud. der viste at 61% af eleverne mente, at de nye 
rygercgler var OK. 22% mente, at der skulle opretles el rygerum i kælderen, og 
17% gik ind for totali rygeforbud. Dette førte til, al der i hver seklor blev opret
tet sektorråd med en repræsentant fra hver klasse, som bl.a. har lil opgave at 
forbedre forholdene omkring de eksisterende rygercgler.

Elevrådet har i årets lob forsøgt at få en studiekortsrabatordning med forskel
lige butikker i Kolding op at stå. hvilket viste sig at være vanskeligt, da meget 
få butikker var villige til al medvirke i denne ordning. Opgaven gik derfor vide
re til SEVA (Sammenslutningen af Elevråd i Vejle Amt), som fik en landsdæk
kende ordning oprettet. Kortet, som iræder i kraft efter sommerferien, vil 
komme til at koste 50kr p.g.a. et 250 siders hæfte, der fortæller, hvor man kan 
bruge kortet.

Elevrådet har også i lobet afåret haft repræsentanter lil GLO. ( Gymnasie
elevernes Landsorganisation) og DGS, (Danske Gymnasieelevers Sammenslut
ning) landsmoder i oktober og marts, hvorfra de havde gode ideer med hjem øm 
elevrådets fremtidige opgaver. I det hele taget må man sige al skoleårel 95-96 
har været cl godi år for elevrådet, hvor vi bl.a. ved hjælp af de forskellige udvalg 
har fået indflydelse på de ling, der vedrører eleverne pa KAG.

Karen Ansbæk, elevrådet
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Verner Johnsen, 3b. Selvportræt.

Brobygning
I skoleåret 95-96 har KAG deltaget i et brobygningsforsøg med Dyrehavesko
len, hvis formal er at give eleverne fra 10, kl. bedre mulighed for at vælge den 
rette ungdomsuddannelse. Forsøget omfattede først og fremmest fagene dansk 
( EK).engelsk (YN),matematik og fysik/kemi (L.l). I en periode fra august 95 til 
februar 96 har lærerne på KAG overværet/holdt timer pa Dyrehaveskolen, og 
eleverne har været i praktik på KAG i ialt 3 uger, hvor de også har stiftet 
bekendtskab med andre fag end de ovennævnte. I forsøget indgik også indivi
duel studievejledning. Efterfølgende er forsøget blevet evalueret af eleverne, og 
de har udtrykt stor tilfredshed med forløbet. I skoleåret 96-97 tilbydes der også 
brobygning bade for gymnasiet øg I IF for alle 10 kl. elever i Kolding, Vamdrup 
og Lunderskov. Eleverne skal ikke samles i en særlig klasse, men kun være 
sammen i 4 sammenhængende praktikuger pa KAG.

EK. YN, LJ.

6



Hvorfor er der behov for AFEL i de 
naturvidenskabelige fag ?

I de senere år er der sket en drejning i de unges interesser bort Ira naturviden
skabelige og tekniske fag. Man kan sikkert diskutere længe, hvad arsagen kan 
være, men tendensen er klar og generel - ikke blot i Danmark, men i del meste 
af Europa.

Hvis eleven ikke har udviklet interessen for faget, og som folge heraf heller 
ikke har en naturlig lyst til al lære del, er læreren nødt lil al appellere til den 
unges ansvarlighed. Ansvar For Egen Læring (AFEL) handler om elevernes 
medvirken i alle faser af et læringsforløb:
• Planlægning af arbejdet i faget for en periode, fastsættelse afmal, drøftelse 

af arbejdsmetoder, tidsforbrug og evalueringsformer.
* Gennemførelse af den plan, som elever og lærer har udarbejdet i fællesskab. 
* Vurdering af- i hvilken grad klassen eller den enkelte elev har opnået målene. 
• Planlægning af ændringer, for eksempel knyttet lil arbejdsmetoder, evalue

ringsformer og tidsforbrug.
I kemi og fysik er flere af de nævnte punkter besværlige al administrere. Vi 

haren stram bekendtgørelse med bestemte emner, der skal undervises i. I lermed 
er målene fastlagt uden elevernes indflydelse. Eleverne kender i starten ikke 
meget til fagets arbejdsmetoder. Fagets mere spændende og perspektivrige dele 
kræver el solidt fundament, der består af grundlæggende viden og færdigheder, 
der kun læres gennem det lange, seje træk. Derfor bliver der ikke megen lid lil 
i begynderundervisningen også at lade eleverne eksperimentere med mere krea
tive arbejdsmetoder. Elevernes medvirken i alle faser af el læringsforløbet 
bliver altså let en illusion i kemi og fysik.

Hvad bliver der så tilbage af AFEL i vores fag ?
Lektor Torben Kristiansen og lektor Helge Blom Andersen har i skoleåret 

1995/96 eksperimenteret med en arbejdsform, hvor ly har arbejdet med diffe
rentierede problemstillinger i gruppearbejde i langt større udstrækning, end vi 
plejer i fysik- og kemi-undervisningen. Intentionen har været al Hylle fokus fra 
læreren over på eleverne.

Tegningerne illustrerer to forskellige indfaldsvinkler til undervisningen.
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I den første indtager læreren rollen som en "tankpasser", der nærmest hælder 
viden i hovedet på eleverne. Bearbejdningen af lærebogen foregår i lærerens 
hoved, og han videregiver resultatet heraf.

Den anden tegning illustrerer en situation, hvor eleverne - forsynet med 
differentieret studie- og opgavemateriale - i grupper bearbejder stoffet fra lære
bogen. Læreren syner ikke af meget - ideelt er han blot "katalysatoren", der 
sætter gang i læreproeesen. Læring sker gennem aktivitet !

AFEL kommer ind i undervisningen på den måde, at del er gruppen selv, ja 
endda den enkelte elev, der bestemmer dybden og omfanget af arbejdet. I loved- 
tanken har været, al vi som lærere i størst mulig udstrækning anviser viden og 
fortæller, hvad de kan. Vi siger sjældent: "Læs eller los herfra og hertil", men 
"Nu kan / besvare dette og lose hint. ”

Denne arbejdsform støttes af den kendsgerning, al nutidens unge har svært 
ved at holde opmærksomheden ved lærerens præk ret længe ad gangen.

AFEL er ikke en patentløsning, der klarer alle tidens pædagogiske udfor
dringer. El af problemerne er, at jo mere umodne eleverne er, desto større behov 
har de for at lære at tage ansvaret for deres egen indlæring. Omvendt er de 
umodne elever hverken motiverede for al lage - eller i stand til at bære ansvaret.

1 y har formået at administrere AFEL og har udtrykt tilfredshed med arbejds
måden. Sidst på skoleåret har nogle i klassen dog givet udtryk for, al kemikere- 
ren i større udstrækning skal kræve og kontrollere, at eleverne passer deres 
arbejde. Det strider unægtelig mod AFEL-ideen.

Undervisning, der i stor udstrækning hviler pa gruppearbejde, tager længere 
tid end den lærerstyrede undervisning, og nar der så i AFEL-undcrvisningen 
også lægges vægt på, al læreren sammen med eleverne planlægger og vurderer 
alle faser i undervisningen, kommer man let i tidnød med hensyn til opfyldelse 
af pensumkrav.

Ovenstående overvejelser befordrer spørgsmålet: Kan man lænke sig, at vi 
ved al afsætte ressourcer til AFEL-undervisning måske laber noget på del fagli
ge i starten, men i stedet giver eleverne nogle redskaber og erfaringer, der på 
længere sigt mere end opvejer det tab, der blev gjort ?

AFEL er ikke en metode, men en holdning hos både elever og lærere. En 
holdning der skal bygges op i små bidder, uden at det virker fremmedartet og 
bastant. Vi tror, al det er vigtigt, at AFEL ikke er noget, der dyrkes kultagtigt i 
et eller nogle få fag. men al AFEL er en and. der hviler over alle skolens aktivi
teter.

Helge Blom Andersen



Bjørn Nørbo Andersen, 3 b
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Matematik og EDB.

I undervisningsministeriet planlægger man en løbende justering og ændring af 
bekendtgørelsen for matematik under indtryk af de elektroniske matematiske 
redskaber, der nu kommer frem. Som et led i dette laves der forsøg på seks 
gymnasier i skoleåret 1995-96 med forskellige matematikprogrammer. Pa 
Kolding Amtsgymnasium laves der forsøg i en 2g obligatorisk niveau i mate
matik og fysik med anvendelse af matematikprogrammet Mathematica.

Mathematica er et meget avanceret redskab, der rækker hele vejen til det 
højeste universitetsniveau. Det, der imidlertid slog mig. da jeg første gang 
prøvede det for fem ar siden, var den meget lave indgangstærskcl. Så hvorfor 
ikke indføre det søm matematikredskab i gymnasiet, hvor eleverne så samtidig 
lærte et redskab at kende, som kunne bruges fremover ved de videregående 
uddannelser. Der var kun det problem tilbage, at Mathematica var meget kost
bart. men det blev klaret sidste år ved en bevilling fra Undervisningsministeriet, 
så skolen nu har 15 licenser af programmet.

Mine erfaringer indtil nu med forsøget er. at det med den lave indgangs- 
tærsket er korrekt. Eleverne kan allerede efter fa timer anvende redskabet med 
udbytte, forudsat at de kan noget matematik. Mathematica erstatter ikke tradi
tionel undervisning, men støtter denne og fungerer som et praktisk redskab.

For blot at antyde perspektivet vil jeg nævne følgende lille uddrag af 
programmets egenskaber, søm gælder med ganske få forbehold.
Mathematica kan:

- regne abstrakt eller numerisk med vilkårlig nøjagtighed
- reducere udtryk og lose alle ligninger, der kan løses
- differentiere øg integrere abstrakt og numerisk
- løse alle typer differentialligninger
- tegne grafer, kurver og figurer i I, 2 og 3 dimensioner

Det må være klart, at ovenstående vil få stor indflydelse på, hvordan man skal 
undervise i matematik, og hvad man skal undervise i.

I skoleåret 1996-97 har Kolding Amtsgymnasium faet bevilliget et nyt forsøg 
med Mathematica på el hold mid højniveau i matematik. Noget af del nye bliver 
iøvrigt, at holdet skal op lil studentereksamen i skriftlig matematik, hvor de 
sidder ved en computer med Mathematica til rådighed.

Valdemar Petersen
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Mel Malone - en waliser på KAG

Jeg kom lil Billund Lufthavn sent 
om eftermiddagen søndag d. 20. 
august 1995 - solen strålede og 
temperaturen var 27°. Trods en del 
tidligere besøg i Kolding, var delte 
den første af mange meget dejlige 
overraskelser. Under tidligere besog 
havde jeg rystet af kulde og plasket 
mig vej gennem januar, februar, 
marts, april og en meget kold uge i 
september: men denne gang blev 
vejret ved med at være varmt og tort 
helt indtil efterårsferien.

Selvfølgelig gav det mange nye oplevelser at bo i Danmark i seks mane
der: at sove i min smalle seng i min lille lejlighed ved sygehuset, dele rum med 
et støjende køleskab, som altid begyndte at vibrere i det øjeblik, jeg slukkede 
lyset, og at lave mad i en uge på en elektrisk kogeplade, indtil Niels Thøgerscn 
og Annie Kallcrup lånte mig endnu én samt en varmluftsovn. Tak lil .lens Aage 
for fjernsynet, som gav mig adgang til at nyde Lykkehjulet og gav mig mulig
hed for al se alle IX timer af det kongelige bryllup. Jeg husker stadigvæk den 
vidunderlige følelse af frihed, den første weekend i september, da jeg startede 
ud pa min cykel, udlånt af Mogens Brørup, og de problemer jeg havde med al 
ga og sidde ned i mange dage efter, .leg kunne også skrive mange sider om min 
lange kamp for al få et CPR-nummer og et ophøldsbevis, hvilket forhindrede 
mig i at åbne en bankkonto og i at få udbetalt løn. indtil min ven på skattekon
toret løste alle problemer øg straks tog 45% af mine penge!

Mine hovedgrunde til at komme til Kolding var selvfølgelig at arbejde søm 
gæstelærer på KAG og al lære dansk. Begge dele viste sig at være særdeles 
udfordrende og meget givende. At undervise i engelsk i alle klasser i løbet af 
seks måneder betød, at jeg skulle lære over 500 navne og forberede mig mange 
limer; men jeg fik masser af gode rad af mine engelskkollcgcr og af eleverne. 
Den største forskel for en lærer fra England var at lære at tale meget mindre og 
at lade eleverne sia for meget mere af forberedelsen og samtalen, end vi gør i en 
engelsk skole, .leg prøvede hele tiden al være opmærksom på det; jeg haber, del 
lykkedes, men det gjorde del måske ikke allid. At begynde klokken S om 
morgenen pa en lang tirsdag med 7 timer var noget, jeg hurtigt blev vant lil, og 
pauserne mellem hver lektion og de sene mødetidspunkter andre dage kompen
serede rigeligt for det. I England begynder hver dag klokken 8.30 og slutter 
klokken 15.30. men jeg forlader sjældent skolen før 17.40. Vi arbejder ofte fra 
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9.00 til frokost klokken 13.20 tiden et eneste minuts pause. Jeg kan helt ærligt 
sige, at jeg nod hver klasse, jeg arbejdede med pa KAG og har mange dejlige 
minder om drama, livlige diskussioner og sjove oplevelser; for eksempel vil jeg 
aldrig glemme Majkcns (2b) yderst originale losning pa John Donnes syllogis
me om dødelighed. Jeg foler også, at alle elever reagerede meget positivt pa 
udelukkende at blive undervist på engelsk, og jeg er meget taknemmelig for den 
tålmodige og venlige måde, hvorpå de rettede mit dårlige dansk.

Seks måneder gik meget hurtigt, især med hensyn til min egen danskunder
visning. Mine to aftener om ugen på LOF begyndte faktisk at hjælpe omkring 
jul. og i januar og februar kunne man hore mig tale dansk afog til, efterhånden 
som jeg følte mig mere sikker.

Jeg har rigtig mange gode minder fra min tid i Danmark, og jeg er meget 
taknemmelig foral den imødekommenhed, gæstfrihed og venlighed,jeg mødte 
overalt. Den lange, kolde vinter var vidunderlig for mig - jeg elskede sneen og 
de frosne søer og fjorden med skøjteløbere.

Det ville føre for vidt at nævne alle de gode ting her. men en dansk jul og alle 
traditionerne omkring den er noget, jeg vil huske længe.

Det var været lidt af et kulturchok for mig at komme tilbage til min over
fyldte skole i Tenby midt i skoleåret, men jeg er langsomt ved at vænne mig til 
det. Jeg haber, at jeg snart kan vende tilbage til Kolding og pa en eller anden 
made fortsætte min danskundervisning.

Tusind tak til alle for seks dejlige måneder og især lak til Finn ( 1 q) for hjæl
pen. da politiet stoppede mig uden lys på min cykel.

Mel Malone

Verner Johnsen, 3b
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Udvekslingsstudenter på KAG

Igen i ¿ir har vi haft udvekslingsstudenter på KAG: Kristina Sireikaile (2y) fra 
Litauen og Kim Baker (la) fra New Zealand har været her hele skoleåret, og 
Ann Swanlaw (ly) fra Californien kun fra januar lil sommerferien. Alle tre har 
udtalt, at det var svært i begyndelsen, hvor de ikke kunne dansk - og også lidt 
kedeligt! Senere er de faldet fantastisk godt til både i Danmark, på skolen gene
relt og i særdeleshed i deres klasser. Både Kristina. Kim og Ann kerte meget 
hurtigt dansk, som de taler og skriver ret ubesværet nu. Om deres ophold siger 
de bl.a. følgende:

Kristina: / begyndelsen var det meget svært at være udvekslingsstudent. Jeg 
forstod ikke et ord dansk, og derfor var det også kedeligt at gå i 
skole i mange af timerne. Efterhånden som jeg lærte dansk, blev det 
meget interessant.
Jeg er meget glad for geografi, og især for billedkunst, hvor jeg har 
lært rigtig meget.
Selv om jeg glæder mig til at komme hjem til min familie, er jeg ked 
af at rejse jra Danmark nu, men jeg trøster mig med. at de mange 
gode minder, jeg har, dem vil jeg beholde. 1 min studier vil jeg nok 
på en eller anden made beskæftige mig med dansk, og jeg kommer 
maske tilbage om fem ar.

Kim: Danskerne er sa venlige og flinke, jeg har foil mig meget velkom
men her. ! Danmark har vi meget mere frihed og ansvar i skolen og 
også i hjemmet. Del log tang lid at vænne mig li! at kalde lærerne 
ved fornavn og al gå i skole uden uniform på, og også at være 
sammen drenge i klassen!
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Ann:

At være udvekslingsstudent er en rigtig udfordring, og det er ikke 
edtid nemt eller sjovt. Man skal klare et helt nyt land og kultur, en 
ny familie, ny skole og nyt sprog. Men der har været mange gode 
tider, og de ting, jeg har lært vil jeg have resten aflivet.

Mit rad ti! udvekslingsstudenter er dette: El halvt ar er alt for kort 
lid at være udvekslingsstudent. Jeg har lige lært det danske sprog 
og kultur - og der er meget mer al lære - og nu skal jeg hjem'.
Jeg vil gerne sige TAK til alle mine lærere. I har alle været rigtig 
hjælp somme og venlige. Og til min klasse, ly. jeg vil savne jer så 
meget. Tusind lak for alt, jeg håber virkelig, vi ses igen.

Verner Johnsen. 3b
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Europaklasser på udveksling
2.x i Torino

2x’s besøg på Liceo Einstein i Torino i marts 1996 er en videreudvikling af den 
praksis for udveksling, der er skabt i arene med Europaklasser på KAG, og lici
er der på flere måder brudt nye veje.

Del er forste gang, sproget ikke er ét af de bærende elementer i udvekslings- 
arrangementet. som det har været det i Wales og Skotland. For vi kastede os ud 
i al forsøge et helt nyt hjørne af Europa, måtte vi beslutte, at der næppe ville 
blive tale om. at eleverne ville få et fagligt udbytte i sproget engelsk. Nu ville 
der blive tale om engelsk som kommunikationsmiddel, og det faglige udbytte 
skulle skabes på andre omrader. Men vi måtte også fra begyndelsen indse, at det 
faglige indhold i selve skolebesøget naturligvis må blive begrænset, når under
visningen foregår på et sprog, vores elever ikke forstår. Det gjorde vi ud fra den 
overbevisning, al der her kunne være meget at hente ved et mode med en syd
europæisk kultur og en skoleform, som er meget anderledes end den hjemlige.

Også tidspunktet for udvekslingen er nyt: vi har ventet til sent i 2.g, og dermed 
bliver genbesøget i oktober i 3,g. Dette er bade en funktion af. hvor lang lid det 
lager al finde og få bekræftet nye udvekslingspartnere, (der var desuden gået 
mindst et halvt år med at arbejde med og siden opgive amerikanske kontakter) - 
og del er også et eksperiment med henblik på at fordele presset pa den daglige
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undervisning på flere klassetrin.Vi har desuden satset på. at skolebesøget og 
opholdet i de italienske familier kun skidle vare 1 uge. (blandt andet med skelen 
til sprogbarrieren) og så kombineret med en 4-5 dages studietur til Rom efter 
familieopholdet.

Model med den italienske kultur blev eleverne forberedt pa herhjemmefra. I 
dansk og engelsk læste vi tekster af kunstnere, som på dannelsesrejser har ladet 
sig inspirere af den italienske kultur. Italiens historie indtil 2. verdenskrig blev 
gennemgået i historieundervisningen, og den nyere historie fik eleverne 
gennemgået på Lieco Einstein afen italiensk historielærer. I fysik gik klassen 
herhjemmefra i gang med rumforskning som en forberedelse til vores planlagte 
besøg pa teknisk gymnasium og Aerospacc-centret i Torino (-blev dog udskiftet 
med Alenia -flyfabrikken.) Det italienske sprog blev også kort introduceret for 
klassen, for vi log afstod.

Vores overordnede formål med udvekslingsprojektet var, al de danske elever 
skulle lære den italienske kultur al kende. Og det lader sig i sagens natur kun 
gore, hvis man er tilstrækkeligt aben over for det fremmede. Så bade i forbere
delsen hjemme og i de opgaver, eleverne skulle udfore i Italien, betonede vi 
dette aspekt. Eleverne skulle f.cks. i Torino interviewe værtsfamilien og obser
vere undervisning, og i Rom lave en kulturel iagttagelsesøvelse.
Vi synes, det lykkedes fint foreleverne i 2x at praktisere denne abenhed. De var 
gode til bade at iagttage og modtage og at være tolerante og rummelige.

Elevernes tilfredshed med udbyttet af udvekslings- og studieturen kom bl.a. 
frem, da vi evaluerede turen, efter at vi var kommet hjem. De fremhævede den 
private indkvartering og den italienske gæstfrihed som enestående. I det hele 
taget blev samværet med de italienske gymnasieelever opfattet som meget 
spændende og givende. Det program, italienerne havde sammensat til os af 
skole-, kulturelle og sociale aktiviteter var meget fint og varieret, og eleverne 
syntes, at de lærte meget om byen og kulturen på den forholdsvis korte tid. De 
var også meget tilfredse med varigheden og rækkefølgen af lurens to dele.

En vanskelighed ved udveksling med en skole i udlandet er. al den abenhed og 
diskussion, der præger vores undervisning, er ukendt for mange andre lande, 
f.cks. Italien. Det belod. al det var vanskeligt at komme til at observere særlig 
meget undervisning på skolen.

M.h.t. sprogbarrieren skulle det vise sig, al den var til at overvinde,- men med 
utrolige oplevelser undervejs. Ikke mindst 2x’s forste dag hos familierne satte 
dem og deres sproglige fantasi pa prøve:
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Flere af pigerne var ude for at blive spurgt med stor italiensk omsorgsfuldhed. 
om de ikke var “angry”, hvilket de undrende benægtede....Dette fik værtsfolket 
til at undre sig lige så meget. Ville den danske gæst da ikke have “something to 
heat"? - Ja, italienernes forhold til det lumske bogstav h gav meget støj på linjen: 
vi blev også spurgt om vores behov for “fresh hair”,- især da bjergkorslen gjor
de nogle af gæsterne fra lavlandet “hill”.....

Endnu sværere var det dog for én af drengene, som efterlyste et bad efter sin 
ankomst.Hans værtinde trak ham ned pa gaden for at købe en billet i en 
kiosk.Men da han ville forsøge, hvordan billetten skulle få vandhanen til at 
virke, skete der ikke noget... Sammenhængen gik først op for ham, da de sene
re skulle med bussen ind til centrum, og den italienske pige spurgte efter hans 
“bath ticket”.

I Ivilkc historier, sprogforbistringen har affødt i Torino, er vi lykkeligt uvidende 
om.... Men i hvert fald var det en stærk oplevelse at se afskeden pa banegården 
i Torino lørdag morgen: der blev udost spandevis af italienske tarer, mens de 
unge danskere midt i alle omfavnelserne, lidt forlegne og undrende, prøvede at 
dæmpe deres glæde over nu at skulle til Rom.

Vores udveksling med Italien har givet sa mange og positive erfaringer, at derer 
god basis for at fortsætte og videreudvikle samarbejdet med Liceo Einstein.

Kirsten Egebjerg, Hanne Dittmer

Sørens iagttagelsesovelsc fra Rom:
- "Hundredvis af mennesker stimier sammen, da kejser Hadrian ankommer ti! 
sit tempel. Vagterne pa de sorte heste forsøger forgæves al holde den inter
esserede folkeskare på afstand, men endnu flere horn, borgere, og endda 
slaver strømmer til fra de små tilstødende gyder. Hornene lyder, idet kejseren 
stiger ned fra sin vogn og forsvinder mellem søjlerne ind i Pantheon for at 
tilbede de syv hovedguder. Sammen med kejser Hadrian forsvinder også min 
fantasi ind i kirken, selvom det på delle sled ikke er svært at forestille sig. 
hvordan antikkens romere levede.
Piazza della Rotunda med Pantheon var for mig del perfekte sted for en 
kulturel observation. Pladsen er fuld af liv, bade turister og lokale. Den 
kombinerer butikker, spisesteder og boliger med det antikke tempel, og er 
derfor før mig indbegrebet af Rom. ”----
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2b på eventyr.

KAG har cl veletableret samarbej
de med Greenhill School i Tenby, 
Wales. I skoleåret 1995-96 var 2b 
den fjerde klasse fra skolen, der 
deltog i et udviklingsprojekt med 
Greenhill. Disse udvekslingspro
jekter indebærer, at eleverne 
indkvarteres privat hos de wali
siske elever, deltager i deres under
visning og laver projektarbejde 
sammen med dem. Før opholdet i 
Wales tilbragte klassen nogle dage 
i London. Eleverne i 2b har i 
fællesskab givet folgende skildring 
af deres studietur:

5 brikker til en mosaik om London og Wales

Brik 1: Det engelske familieliv:
Som her i Danmark er der stor forskel på de enkelte familiers liv. Forde fleste 

var det ikke meget anderledes end det, vi var vant til, men der var dog visse 
undtagelser. En af familierne var netop sådan, som vi danskere ofte opfatter en 
typisk engelsk familie. Den havde meget strenge regler bl.a. med hensyn til 
hjemkomsttidspunkter, indtagelse af alkohol og styring af bornenes liv generelt.

Alt i alt folte vi os godt behandlet - mange afos blev meget forkælede på 
trods af. at det var hverdag for de walisiske familier!

Den største forskel mellem danskernes og walisernes levemåde var nok 
maden. Danskerne er generelt mere sundhedsbevidste, men vi tog det som en 
oplevelse.

De fleste walisiske forældre var meget interesserede i. hvad vi foretog os 
derovre samt i den danske kultur. Vi folte os meget velkomne og flertallet folte, 
at familierne virkelig tog del i udvekslingen.
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Brik 2: Skolesystemet i Wales/GB:
I Ijcmmefra havde vi hort nogle grundlæggende ting om det engelske skole

system. bl.a. om skoleuniformerne og skoleformen. Det generelle indtryk af 
Greenhill School overraskede os alligevel. Undervisningsformen var anderle
des, end vi var vant til og lærerne tiltaltes med Mr., Mrs. eller Miss og så efter
navnet selvfølgelig. Lærerne holdt faktisk, hvad vi vil betegne som foredrag (og 
lektionerne er på 60 min.), og på grund af dette var elevernes deltagelse ikke 
stor. Undervisningsformen skyldes bl.a. deres stramme pensakrav.

Efter at have tilbragt det meste af en uge på en engelsk skole har vi fået 
indblik i en anden mulighed for undervisning, og det har givet os større bevidst
hed om de positive og negative sider ved vores eget skolesystem.

Brik 3: Lingua - projektet:
Lingua, som betyder sprog, er en organisation, der giver slotte til udveks

lingsprojekter som vores. Men det er et krav, al der skal være cl projekt, som 
klasserne skal være fælles om. og del projekt, som vi deltog i, havde “miljø” 
som overordnet tema.

En af de forste aftener mødte vi pa skolen, hvor en repræsentant for den loka
le afdeling af WHO holdt el spændende foredrag om forurening, herunder 
miljøsituationen i Wales, samt om hvordan problemerne kan forebygges og 
afhjælpes . Foredraget fungerede som oplæg til vores senere gruppearbejderom 
spildevand, distribution af miljøreglerne, kraftværkernes forurening og Tenbys 
naturpark. Hver gruppe var ude at se “sil” sted og beskæftigede sig så med mate
rialer derfra. Vi afsluttede projektet med en rapport, hvoraf vi desværre kunne 
konkludere, at de seneste års kraftige forurening er svær al rette op pa, men dog 
ikke umulig. Repræsentanten fra WHO forklarede, al det er svrcrl at få de 
miljøbevidste holdninger gennemtrumfet, og når idéerne endelig bliver vedta
get, går der lang tid, for de bliver udmøntet i handling.

Projektet medførte mange interessante diskussioner, og del var lærerigt.

Brik 4: Industrialiseringen:
I historie har vi arbejdet en del med industrialiseringen og dens forbindelse 

med vores nuværende samfundsopbygning, nemlig det moderne gennembrud. 
Denne undervisning blev fulgt op af besøg pa museer i henholdsvis London og 
Wales. I London besøgte vi “Science Museum", som kronologisk gennemgik 
den teknologiske udvikling fra de allerførste dampmaskiner. Da vi kom til 
Wales, besøgte vi endnu 2 museer: “Woollen Mill" og “The Big Pil”. Woollen 
Mill eren lille textilfabrik fra århundredeskiftet, som stadig fungerer, og dermed 
er del et meget realistisk og levende museum.

Big Pit er en kulmine, der for få årtier siden blev nedlagt. Vi kom helt ned i 
minen, hvor tidligere minearbejdere viste os rundt. Det var en særdeles skræm- 
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niende oplevelse, hvor vi fik et enestående indblik i minearbejdernes forfærde
lige livsvilkår. I minen kunne man stadig se basene med navnene pa de heste, 
der havde levet deres liv dernede og også de små gange, der umuliggjorde, at 
andre end born kunne arbejde der.

Vi gik rundt med petroleumslamper, der er den eneste mulighed for at opda
ge eventuelle gas forekomster.

Disse oplevelser gav os en langt større forståelse for de ting, vi ellers kun 
havde hort teoretisk om. Senere har vi haft tværfaglige projekter i dansk og 
historie, hvor vi har bearbejdet vore indtryk fra museumsbesøgene. Endvidere 
har franskholdel læst om minearbejdernes liv i “Mineur du Nord" og set filmen 
“Germinal".

Brik 5: London:
Fra lærernes side var der lagt op lil et uhyre højt aktivitetsniveau, og for al 

undgå tidsspilde blev vi udstyret med et udførligt program, el kori over London 
og besked om at møde op til næste programpunkt, hvis vi kom for sent! Nogle 
afos lærte så hurtigt at komme til tiden, andre lærte at finde rundt i London på 
egen hånd!

Pa programmel var besøg på London Museum, British Museum. Science 
Museum og i St. Pauls Cathedral. Vi skulle desuden besøge Tale Gallery, og 
dette besog var forberedt hjemmefra med foredrag om Turner, Constable og de 
franske impressionister, som dels blev holdt af elever, dels afen gæstelærer. 
Fritid var der ikke meget af, men takkel være elevernes evne til at holde sig 
vågne, lykkedes del os at stifte bekendtskab med en vigtig del af engelsk kultur: 
pubberne. Derved fik vi også plads lil del knapt så seriøse.

De fleste afos havde den fornøjelse at se musicalen “Les Miserables". Det 
var en stor oplevelse - en positiv overraskelse for mange. Det er noget helt andel 
at se en musical “live .

London-opholdel gav os et stori udbytte, men fire dage i en storby som 
London er alt for lidt. Merete Knopper op Carl-.Johan Bryld

Linnea S. Kjær Larsen. 3x
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Tegneserie af Bjørn Nørbo Andersen. 3b



Rom blev ikke tørlagt på én dag

Med 2z i Rom

Også i Iz blev der i sin tid diskuteret udenlandsrejse i 2g. Valget stod mellem 
London og Rom, og flertal let valgte det sidste. For historie og engelsk var Rom 
og Pompeji det rene guf. I historie koncentreredes undervisningen om Principa
let samt Italien ca. 1850-1945 med hovedvægten lagt på den fascistiske perio
de. 1 engelsk kastede man sig over Robert Graves’ “1 Claudius”, der foregår i 
det gamle Rom, samt Muriel Sparks ‘The Prime of Miss Jean Brodie”, der hand
ler om en skotsk lærerindes fascination af Mussolini og det fascistiske Italien. I 
historie havde eleverne hjemmefra - i meget god tid - fået tildelt monumenter 
plus litteratur med henblik på foredrag pa stedet. Delte var ingen ubetinget 
succes. Præstationerne mindede lejlighedsvis om ol afen noget tyndere kvalitet 
end del. der med megen ihærdighed jagledes efter endt arbejdsdag! Men. når 
dette er sagt, skal eleverne roses for 100 % fremmode hver dag. og der blev lagt 
bade interesse og udholdenhed for dagen, nar vi pløjede os gennem program
met.

Set med lærerøjne var turen god. De relevante monumenter blev beset - såvel 
de kendte som de mindre besøgte - og del, der skulle siges, blev sagt. Smukt 
forårsvejr begunstigede turen, og den engelsk- og italienskkyndige kollega førte 
os frelste gennem de bureaukratiske skær ved indgangene til diverse seværdig
heder.

Inger S. Ban (engelsk og italiensk) 
Troels M. Mikkelsen ( historie)

2a i London med LJ og EK
Med en terminsprøve som forrygende optakt, kunne vi d. 1. marts 1996 sætte 

kursen mod London. “Dana Anglia” sørgede for en blid overfart, søsygesymp
tomerne skyldtes helt andre ting...

Da vi langt om længe nåede til Gloucester Road Station, ventede der os en 
maratondistance til hotellet, som iøvrigt var udmærket. Efter indkvarteringen og 
en gåtur i I lyde Park skete det forste mode med nogle af Londons mange hjem
løse. Dette gjorde indtryk på de fleste afos. der kort stoppede op i vores jagt pa 
en McDonalds, hvor vi kunne få stillet den værste sult.

I ugens lob nåede vi at sc Mme Tussauds. Planetariet, Museum of the Moving 
Image, Greenwich, St. Pauls Cathedral, Docklands, teaterstykket Les Miserab
les og var på sejltur pa Themsen. Herudover besøgte vi Harrow School, en
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kostskole for drenge med rige forældre. Dette besøg bekræftede os i vores 
fordomme om de strenge engelske kostskoler, her gjaldt tradition frem for all.

De frie eftermiddage brugte de Heste afos på al shoppe i Londons mange 
allernative butikker. Delte gav sig udslag i mange forskellige udskejelser. Iler 
kan bl.a. nævnes: hul i næsen, trafiksikre puddelhundsjakker og suspekte hår
farver.

Aftenerne gik bl.a. med horisontudvidende kulinariske oplevelser. Den stær
ke mad fra de asiatiske restauranter matte bagefter skylles ned med en pint eller 
lo pa nogle af Londons stemningsfulde pubs. 11er var del nemt al komme i snak 
med bade londonere og lurister.
l uren levede fuldt op til vores forventninger - og mere til.

Karen. Kamille og Britt

lk i Kobenhavn

I k havde valgt Kobenhavn - el spændende og nærliggende rejsemål - og samti
dig overkommeligt for pengepungen.

Dagene gik med fælles arrangementer (Folketinget, Kulturby 96, historisk 
rundvisning på Vesterbro, Arbejdermuseet og Statens Museum for Kunst) og 
gruppeaktiviteter (Louisiana, Planetariet. Nationalmuseet, mm). Hotellet i 
Istedgade gav os mulighed for adskillige glimt af‘det virkelige liv’ og der blev 
også lid til udflugter til byens forretninger og burgerbarer.

Turens højdepunkt var musicalen Hair (billetter pa l.rækkc!) - musikken 
herfra er blevet flittigt hørt efter hjemkomsten.

Del multikulturelle med historiske strejftog var det overordnede mål - og sa 
naturligvis samværet. Det fik vi i allerhøjeste grad på hjemturen, hvor DSB bod 
på masser af togskift og ventetider pa fbrblæstc perroner - helt gratis naturlig
vis!

CE og BN
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Ir i Prag

I ekskursionsugen i marts var Ir i Prag. Ugen ligger godt nok tidligt på året, og 
vinteren var da heller ikke forbi, da vi ankom. Der var snestorm den forste aften.

Vi tog til Prag for at få indblik i europæisk kultur og historie - Kolding ligger 
ligesom i udkanten af alting. 2. verdenskrigs rædsler kom vi ind pa livet af i 
koncentrationslejren Theresienstadt og i Prags ghetto, hvor børnetegninger fra 
lejren var udstillet. Kontrasten mellem tegningernes barnlige udtryk og deres 
kolde data med angivelse af navn, alder og dødsdato var voldsom og bevægen
de.

Ellers var vi laget til Prag for at studere arkitektur og kunst. Værker fra alle 
de store stilepoker blev fundet frem og analyseret. Især gjorde vi meget ud af 
“Den sorte madonna”, el kubistisk hus, der er lavet til museum for netop kubis
men, der i Tjekkoslovakiet gjorde sig gældende inden for bade arkitektur, 
design og kunst. Del nye kunstmuseum beundrede vi også - en helt nyrenoveret 
funktionalistisk bygning i 7 etager med en hall som en flyverhangar. Den 
moderne kunst fyldte kun lo etager, resien var - lomt. Helt Kafka’sk. Vi koncen
trerede os om den tjekkoslovakiske symbolist Kupka, den kubistiske billedhug
ger Gutfreund og museets fremragende Picasso-samling.

En aften var vi i Latema Magica og så mimcleatcr. En anden aften spiste vi 
sammen og malle konstatere, al jævn tjekkisk mad virkelig trænger til et kunst
nerisk løft. Hvad der i øvrigt foregik om aftenen, forbigår jeg, for del tror jeg 
ikke, al Finn Poulsen og jeg skal vide noget om. Men ingen blev efterladt i Prag.

Steffen Heffskov Larsen
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Temadage på KAG

Tidens Kaos - Renæssancen
1 år valgte vi - som noget nyt - at afholde to temadage på KAG: en for 3g’erne 
og en for hf-klasscrne.

Tidens kaos, med undertitlerne alternative behandlingsformer, nyreligiøsitet og 
moderne livsstil blev hf-elcvcrnes bud pa temadagens emner. Skolens faggrup
per stod for workshops om moderne billeder, dans og bevægelse, him om 
ungdomskultur, alternativ behandling og pop- og rockmusik, mens kræfter 
udefra sørgede for musikvideoer og nyreligiøsitet.

Der var fin tilslutning til alle workshops og arrangementet - og det var fint, at 
elevernes eget initiativ dermed blev en succes. Ideen med at lave en separat 
temadag for hf-afdelingen var at styrke hf-profilen og lade eleverne selv komme 
med udspil til indhold og struktur på temadagen - og det lykkedes!

3g’crnes renæssance-temadag omfattede en bred vifte af tilbud: fra renæssan
cens fysiske verdensbillede (er jorden verdens centrum?) og Shakespeares 
England over det gyldne snit i matematik og kunst til musik og klæder i renæs
sancens tid. Dertil kom fælles oplæg fra dr. theol. Jan Lindhardt og profesionel 
assistance til renæssancemusikken.

Pædagogisk ud i 'alg

hf’erne lyttede ti! musikvideoer i auditoriet
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Hanne Dittmer indleder Jan Lindhardts foredrag i auditoriet.

Der spilles renœssanee-musik i K-sektoren.
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KULTURFEST

Ih opfører et nummer fra »Hair«
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Fire meget koncen
trerede lif-piger 
begejstrede publikum 
med en flot mime

Birgitte Rahbek, 
Simon Brørup og 
Lisbeth Vedstesen
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Tradition og fornyelse

Når ein ankommer til KAG i aftenmørket, fornemmer du straks, at netop denne 
aften er du en del afen større helhed, noget større end du måske selv er klar over. 
Mens du på vej ned mod indgangen skutter dig i kulden, kommer det afdæmpe
de lys dig i mode. Idet du går ind forbi den store mand i den grønne bluse, 
rammer varmen dig. øg du mærker, hvordan din begyndende rus langsomt stiger 
dig til hovedet.

Inde i sektorens halvmørke famler du dig frem mød en plads, med lugten af 
øl og billig parfume pinende i næsen. Du får dig sat ned blandt alle de kendte 
ansigter og mærker nu. hvordan hele lokalet sitrer. mens forventningsfulde blik
ke rotter sig mod seenen. Endelig kommer det store øjeblik, lyset blændes op. 
og publikums summen fortager sig. Med et indre håb om, at netop din forhadte 
lærer bliver parodieret, læner du dig tilbage og lader sanseindtrykkene trylle
binde dig i de næste 2 timer.

Rigtigt gættet - det drejer sig om KAG’s årlige julerevy. En tilbagevendende 
begivenhed, en tradition, som stammer helt tilbage fra før, nogen kan huske. (Vi 
overlader det til Ratjcn at undersøge denne del af skolens historie nærmere 
inden det næste nummer af KAG NYT.) Julercvycn eren mulighed foros elever 
for at fa fortalt et par sandheder om skolen og dens lærere, og netop det er abso
lut en afgrundene til. at denne tradition i en sådan grad har bidt sig fast.

Men et er det færdige produkt, der bliver præsenteret midt i december, el 
andel er hele den lange proces, der ligger bag. Iler kommer den velkendte 
sætning “med blod, sved og tårer’ virkelig til sin ret. Allerede den første uge 
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efter efterårsferien mødes alle KAG's nye og gamle, kendte og ukendte revy
freaks og far startet tekstproduktionen. Ud af de mange (ja, der kommer faktisk 
mange) ideer skal der vælges en 10-20 stykker, som så bliver grundlag for selve 
revyen. For udvælgelsen er kodeordet fornyelse, og der gælder nogle få, men 
simple regler: Der tillades ikke kopiering eller genbrug af andre tekster. Ingen 
elever skal hænges ud. og der skal så vidt muligt bruges nye lærere i forhold til 
sidste ar. Selvfølgelig vil der være lærere, der går igen fra år til ar, der er jo 
nogen, der ikke kan lade være med at gore sig bemærket (ikke også Valdemar!), 
for i bund og grund er det jo lærerne selv, der er skyld i det, nar de udgør en del 
af julcrcvyrepcrtoirct.

Som sagt er der andet og mere gemt bag julerevytraditioncn end den store 
aften. Der er også de sidste par uger op mod premieren, søm kun de virkeligt rå 
kommer helskindet igennem, i denne tid er der ikke noget, der hedder reel fritid, 
der er ikke noget, der hedder ernæringsrigtig aftensmad (medmindre man da vil 
kalde spaghetti med ketchup og peanuts for ernæringsrigtig mad), og der er slet 
ikke noget, der hedder lektier.

Men det er del hele værd! På tværs af klasserne knyttes venskaber og selve 
den stemning, der hersker bag scenen på den store aften, er ubeskrivelig. Nej, 
nu sidder vi her og bliver helt sentimentale, og det kan alligevel ikke rigtig 
beskrives - del skal opleves!

Som 3g’ere er vi nu pa vej ud af skolen, sa hermed overdrages alt ansvar for 
KAG’s julcrcvytradition lil jer, der stadig er pa stedet - og tag så lige og pas godt 
på den !

Jakob og Birgitte 3u.
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Kunst på væggen ... og i gården.

Forsiden på KAG's årsskrift i ar gengiver den plakat, som blev resultatet af 
kunstudvalgets forarbejde, der blev gjort i maj sidste år, da vi valgte de grafiske 
tryk ud. som senere, samlet i en blok, ville blive til vores tredie skolcplakat. 
Erling Jorgensen er tilfreds med resultatet, vi er tilfredse med resultatet og det 
samme er trykkeren. Ilos eleverne er der delte meninger, men sådan skal det 
være, når del drejer sig om en kunstner, der i sit billedsprog ikke går på kompro
mis med ønsket om at være dekorativ. Det er nu ved al blive en tradition at tryk
ke plakater, hvor kunstneren har en tilknytning til skolen. De to forste plakater 
blev lavet af de forhenværende elever Jes Nordby og Anette Flensburg. Erling 
Jørgensen har som kunstner nærmest laet indfødsret på skolen gennem alle de 
værker, som vi kan fremvise. Hvad fremtiden bringer af skoleplakater er selv
følgelig uvist, men derer nok af talenter at vælge imellem i gruppen af forhen
værende elever.

Næsten samtidigt og vi taler om oktober/ november måned 1995 viste Trap- 
holt en stor Erling Jorgenscn-udstilling med bade grafik og maleri.

Og næsten samtidigt og helt bevidst i november maned udstillede kolding- 
maleren og forhenværende elev, Verner Brems, oliemalerier i auditoriet i en lin 
udstilling, som bar titlen “ Rip off“.

Auditoriet viste sig endnu en gang egnet til at præsentere en større samlet 
udstilling, der i dette tilfælde var en multi-mediaudstilling med indtryk bade for 
øjet og øret.

Kell Nielsen, også kaldet “Kaptajnen”, har i det forløbne år påny stillet sig til 
rådighed med en kunstdeponering. Del blev til ialt 8 olie-og akrylmalerier og en 
enkelt skulptur.

OphængningsuKøssigt er vi stille og roligt på vej væk fra midterrummet 
omkring gårdhaven og ud i sektorerne. Vi erkender, at det nu begynder at knibe 
med anstændige opluengningssmuligheder for originalkunst. Det er dejligt, at vi 
har så meget, men kedeligt, at vi ikke kan linde flere gode steder at hænge det. 
I lyset af denne erkendelse er det fremtidige projekt anskaffelsen afen udendørs 
skulptur til gårdhaven. Vi har derfor lagt billet ind høs Statens Kunstfond øg 
håber i sidste ende på at komme i betragtning til et skulpturelt arbejde fra 
90’ernc af en ung/yngre billedhugger. Et sejglivet rygte sagde ellers, al Kunst
fonden pii et eller andet tidspunkt som svar på en henvendelse havde udtalt sig 
mindre positivt om skolen søm et sted, hvor man kunne anbringe kunst,, men 
det viser sig nu. al der aldrig har været rettet henvendelse til Kunstfonden fra 
skolens side med henblik på en deponering af kunst. Så med begrundet opti
misme ser vi utålmodigt fremtiden i møde.

Borge Hansen



Spøgelset i sportshallen

Det begyndte med en god ide og el tværfagligt kursus, hvor drama, musik og 
billedkunst deltog og havde tid til at snakke sammen. Det fortsatte med en 
anledning og et mal. Så blev der lagt nogle rammer, så Ökonomien kunne beskri
ves, og lil slut havde vi en festforestilling, der markerede vores 20 ars fødsels
dag i bygningerne på Skovvangen nr. 10, - og så var der bal bagefter.

En god ide, der ender med at involvere omkring 100 mennesker, kræver både 
surt slid og evnen til al gå i detaljer samt bevare overblikket pa samme lid.

“Spøgelset i operaen' hed forestillingen eller rettere forestillingerne, for en 
grundlæggende ide var. at der blev spillet 8 forskellige steder på skolen. Fra de
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mørkeste og mest skumle kælderrum ud i lyset, gennem kantinen og en tur rundt 
om gårdhaven for at ende i sportshalllen. Det var publikum, der vandrede igen
nem rækken af optrin, der alle afspejlede det liv, som den talentfulde, men 
vansirede Erik fik, indtil han i det afsluttende spil, som var henlagt til sports
hallens store rum, trådte frem som det maskerede “spøgelse”.

Det var opera, musikteater, musical, mimespil, danseteater, performance, 
installationsteater, gøgl og maskespil.

Jo, vi fik nok vist nogle af de mere ukendte sider af vores skolebygning samt 
elevernes mangeartede kunstneriske talenter frem for cl større publikum.

Om det kan gøres igen? Giv os 100 elever, men mindre kan gøre det, en god 
ide og tid lil at gøre det i. Så måske-?

Borge / lansen
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Idræt på overdrevet.

Hvad gør man, nar man med eleverne pa KAG idræt mellemniveau vælger 
X-trcmidræt som disciplin? Det er jo et område i idrættens grænseland, hvor 
man gennem fysiske prøvelser søger sine grænser både fysisk og psykisk.

Efter en teoretisk bearbejdning og praktiske øvelser sa som røgdykkerøvelse 
i skolens krybekælder og træklatring tog vi alle en dyb indånding og startede på 
“Turen!”. Centralt i vores forlob var lagt en overlevelsestur til Fyns Hoved den 
28.-30 marts 1996. Eleverne var uforberedte på hvor, hvad og hvordan, og det 
at mode det ukendte var således også en af udfordringerne. Vejret var også 
udfordrende med sne, slud og frostgrader om natten.

Og hvad var der så på turens menukort? Ingen mad de første 24 timer, 45 km 
march i små grupper med fuld oppakning, bivuakering med regnslag , al blive 
vækket hver gang man faldt i søvn, natmarch ,at krybe ind i jættestue og ende
lig efter I 1/2 døgns strabadser, i stiv blæst med kolde, stive lemmer at rapelie 
ned ad en 15-20 m. høj klint. 11er var ingen mulighed foral zappe, når vablerne 
sved, eller når man syntes at del blev for ensformigt at gå. Ingen walkman, 
smøger eller cola til at give lidt ekstra stimulans. Her var i stedet muligheden for 
at møde sig selv og cl forpligtende samvær - en stærk kop te! Del blev en ufor
glemmelig oplevelse, ikke sjov og underholdende, men lærerig og med slof til 
eftertanke og til vækst.

Og så kan man jo bagefter bare nyde de Hotte billeder af f.cks. rapel Iing ned 
over en af Fyns flotteste klinter, for set i bakspejlet ser det jo altid lidt anderle
des ud.

Susse Rye ¡saksen
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Idræt på kryds og tværs
På KAG har eleverne traditionen tro fået tilbudt en broget vifte af topscore- 
discipliner i den frivillige idræt: Aerobic, badminton, basketball, indefodbold. 
hockey, minitennis og volleyball - med stor deltagelse til folge.

I årets landsdækkende turneringer for gymnasie- og I ll'-kurser deltog KAG 
i badminton, basket og volleyball pa både pige- og drengeside. I sidstnævnte 
idræt opnåede gruppen af 3.G og 2.HF-pigcr en flot 3. plads ved DM-finalc- 
stævnet i Nr. Sundby med afgivelse af bare tre sæt i den samlede turnering!

December måneds lyspunkt pa idrætssiden blev nyskabelsen KAGs 
IDRÆTSDAG, hvor alle skolens klasser og lærere konkurrerede indbyrdes i en 
kombineret lancier/vollcyball-turncring. Der blev danset, grinet og fightet ikke 
mindst under Susses inspirerende opvarmning, hvor eleverne brugte kroppen til 
andet end at bære hovedet rundt mellem klasseværelserne (se billede!).

Idrætslærerne
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Kalender 1995-96

11. august 
14.-18. august
18. august

21. august
22. august
23. august

23. august
25. august

26. august
29. august
12. september
18. september 
uge 40
2. oktober
3. oktober

uge 41

Idrætsdag for I g og Ih
3gBio ptt ekskursion til Lapland med GP
la på ekskursion til Koldin husmed BpogJO (introtur) 
Introfest: spisning klassevis for Ig og Ih. Fra kl. 21: 
fest for alle
Mel Malone begynder som gæstelærer for et halvt år 
BK på tegnestudietur til Skærbæk med BH
Fællestime for udvalgte samf.hold: Steen Gade (SF) 
om EU-politik
Introtur Ig
Introtur I hf
Fællestime for Ig, Ih, drama og russisk: Russisk 
dukketeater
Lærerskovtur til Åro
Elevrådskursus
To polske elever på besøg i I hf
Forældreaften for Ig
Praktikuge for brobygningsprojektet
Besøg af Monika Saathof fra gymnasiet i Bünde 
Kursus for lærerne: “Retorik / mundtlig fremstilling” v. 
Keld Jessen og Hanne Dittmer
2y i Prag med I IL og KJ

10. oktober

13. oktober

26. oktober

Elevrådet arrangerer Café-dag med back-gammon, 
musik og kage
Besøg af Heinz Moll øg Dr. Ingrid Edcler fra Rhein-
Maas-Gymnasium
12-14: fællestime for alle elever: Comedia Truppen- 
Comcdia del 1' arte
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26. oktober

4. november
S. november
11. november

12. - 26. november
16. -17. november
23. - 24. november
30. nov. - I. dec

30. nov. - 1. dec
7. og 8. december

11. december

14. december
15. december
11. - 14. januar
18. januar

29. januar
2. februar
ugc5
6. februar

7. februar

8. februar
19. og 20. februar

12-16: kursus for alle lærerne: Foredrag om “gruppe
arbejde” V. Peter Henrik Raae
Fernisering: Verner Brems, Rip-off
Operation Dagsværk
Jubilæumsforestilling: Spogclset i Operaen, derefter 
fest
2b på udveksling i Tenby med KP og JO
0.1 på ekskursion med .2g3geø til Kobenhavn.
RT på ekskursion med 3SA2 til Kobenhavn.
2g3g saml'mellemniveau og 3gSA I på ekskursion til 
København med EK og BN
3gKE og L.l pa ekskursion til København
2g3gBk og Bl I på kunsttur til Louisiana. Glypotckel og 
Den I lirschsprungskc samling
gruppe 3g+2hf drenge og No til basketstævne i Sønder
borg
Idrætsdag for hele skolen: volley-ball og lanciers 
Elevernes julerevy og Svadafest
2hfbk + Vil pa ekskursion til Kobenhavn 
Temadag for HF med titlen: TIDENS KAOS 
(herunder fællestime med Lisbeth Ihlemann: Musikvi
deoer)
Valgorienteringsaften for Ig, 2g og I hf med forældre
2 .års-opgave ugen begynder
Undervisningsuge for GYM-10 eleverne (brobygning) 
Ib på ekskursion til Brandbjerg Højskole med GL og 
PH
Temadag 3g: RENÆSSANCEN med fællestime v. dr. 
thcol. Jan Lindhardt fra Århus Universitet 
Fællesarrangement for Iglh med Inge Heise 
Skolen lukket på grund af snestorm
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22.- 29. febr.

27. februar
28. februar
27. - 28. februar

29. februar

uge 10

uge 10 og II

20. marts
21. marts

22. marts
28. marts

28. marts

29. marts

Besøg af 22 elever og 2 lærere fra The Greenhill 
School i Tenby. Wales
STORM - studicorientercnde mode for hf, 2g og 3g
Bkl + Bk2 på ekskursion til Odense med VH
3g og 2hf piger til fmalestævne i volleyball i Nr. Sund
by med PI I
Gruppe I og II drenge til volleyballstævne pa Rosborg 
Amtsgymnasium med ON
ekskursionsuge:
2z i Rom med IB og TM
Ik i København med CE og BN (tirdag-fredag)
I r i Prag med HL og PO
2a i London med L.l og EK
2x pa udvekslingsophold i Torino og Rom med KE og 
HD
fagkonsulent i fysik Steen Hoffmann pa skolebesog
3gEø og O.l deltager i virksomhedsspil pa Munkcns- 
dam Amtsgymnasium
Svada fest
Europaklassearrangcment med Jan Jakob Eloryan: Ost
- og Centraleuropa
Elever deltager i kor-koncert i Tønder med Sønderjyl
lands symfoniorkester
bk (mellemniveau) + BH og Hanne Jensen på ekskur
sion til Århus Kunstmuseum
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Langt om henge kom byggeriet af den nye kantine i gang.

28. 29. og 30. marts
12. -14. april

25. april

30. april
6. maj
8. maj

Id mellemniveau pa overlevelsestur med SR
3 de-elcver + VII til gymnasiets og hf’s kulturbyarran
gement i Kbh.
Forårskoncert For I .klasserne
Kulturfest om altenen pa KAG
Teatertur til Odense (tysk). Den kaukasiske Kridtcirkel 
ge3 på ekskursion med RJ til I lotsens og Århus 
Pædagogisk smørrebrød om AFE

Hver anden tirsdag er der morgensamling i kantinen. Her erdet la. der under
holder med en flot opførelse af Tardieu's »Lille konversationssymfoni«.
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HF’ernes sidste skoledag

Traditionen tro var der mange muntre indslag!
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Elever pr. 1. april 
1996 

la

Baker, Kim Louise 
Billund, Charlotte I lohn 
Bogh-Christensen. Stinne 
Buch, Allan 
Christensen, Mary Lykke 
Feddersen, Pia 
Gade, Marianne 
Jensen, Mathias Buch 
Jochumsen, Helene Jessen 
J>rgcnscn, Christina Dalgas 
Knudsen, Ina Lindholm 
Kok, Rikke Kjær 
Kristensen. Nina 
Kristiansen, Anders I larboc 
Larsen. Michelle 
Lauritsen. Mariann Fryland 
Madsen. Ditte Louise Refstrup 
Moller, Maja Ulstrup 
Nørgaard. Gitte 
Pedersen. Rikke 
Pedersen. Trine 
Petersen. Anja Brogaard 
Reiff, Rikke 
Skovsgaard. Jane I løjberg 
Skott. Bonnie Simone 
Thomsen. Dorte Vejlgaard

Ib

Antonscn, Christina Frydensbjerg
Bemhammcr, Sanne
Botcher, Lotte Moller
Duchart. Kristina Therese Stig
Hamming, Birgit Jensen
Hansen. Betina
1 lauch, Andreas
Jensen. Rikke Tangsgaar

Jessen. Malene Schmid
Juhl. Anne Kathrine Uldall 
Kristensen. Anne Sofie Dahlmann 
Lauridsen. Jacob
Madsen. Maya Fernandez 
Madsen. Trine Damsgaard 
Matthiesen. Nicole Kjær 
Mortensen, Louise Smcdegaard 
Neltoft, Frederik Jacob 
Rahbek, Susanne 
Rasmussen, Tanja Reinholdt 
Sandt. Karin Ncdergaard von der 
Sowienski. Louise Anne 
Svarrer. Anders Nis 
Sørensen. Lene
Thomsen, Anders Sølvsten 
Uldall. Ane Katrine Borgen 
Vestergaard, Dennie

Ik

Andersen. Stine
Christiansen, Ane Fabricius 
Dinesen, Soren Snitgaard 
Fisker, Karimi
Gjodrik-Andcrsen, Erik 
Hansen, Kim Benjamin .1. 
I lansen. Tina Schulz 
I larders. Winnie 
I lenriksen. Rikke 
I lohn, Karina 
Jensen. Anders Stærk 
Jensen. Catharina Skodborg 
Kjær. Bril Lindholm 
Kofocd, Tina 
Lind. Pia
Meng, Rikke
Moller. Anja Rikke 
Paszkowski. Robert
S m a j I o V i e '. M ers i ha 
Sorensen. Camilla 
Sorensen. Linda Hyldal 
Sorensen. Per Flugt
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lp

Bertelsen. Sanne Møller 
Bloch-I lansen. Christian 
Clausen. Annette Schaadt 
Ebbesen. Jørgen 
Eriksen, Anders 
Guldbrand, Mette 
Johansen. Harald
Johansson, Vickie I Icicne Thun 
Jorgensen, Anne Line 
Jørgensen. Peder Gejl 
Kristensen. Pernille Kudsk 
Lassen. Kathe Skovlund 
Lind. 1 Icidi 
Nielsen, Lotte Frimann 
Nissen. Mette Brodsgaard 
Olsen. Peter Nørgaard 
Rasmussen. Dorte Lowenstein 
Styckc, Gitte 
Sorensen, Maria Anholm 
Thomsen, Lars Skov

iq

Adler, Dorte 
Andersen. Allan Borup 
Andersen. Jesper I lolt 
Caspersen, 1 lanne 
Foged, Lene 
Friis, I Icidi Kathrine 
I laraldsen, Tan ja Fuglsang 
I lebsgaard. Jane Kathrine 
1 Icpworth, Mia
I lohn. Karen I løy 
Jakobsen. Lars 
Jensen. Line Marie 
Johnsen. Lene Birk 
Juhl. Thomas 
Laubner. Lis 
Lund. Finn 
Nielsen, Bo Byricl 
Nielsen. Jannie Fuglsang 
Nielsen. Tanja Kjær

Pedersen. Louise Lund 
Reishind, Henriette Katrina 
Rudniak, Carina
Schmidt, Christopher Sartov 
Simonsen. Amalie Norup 
Sørensen, Rune Pukkcndahl 
Øhlenschlæger, Rasmus

Ir

Bach, BentAndkjær 
Bendixen. Birgitte 
Herbst. Sean Bønlykke 
Jacobsen. Kristina Duch 
Jessen. Rikke Bryhl 
Johannesen, Søren Kjær 
Jørgensen. Rikke 
Lillelund. Trine 
Madsen. Tina 
Mimoun. Louise 
Monbcrg. Helle Osmann 
Nielsen. Lone Ørum 
Pedersen. Kristine Zcdcrkof K. 
Pedersen, Rikke Toft 
Poulsen, Allan 
Ravn. Heidi 
Rifbjcrg. Stephan
Thomhav. Jannie Gloggengichscr 
Tinglef, Heidi
Vcstcrgaard. Susanne Møller 
Wil ladsen. Dan Nielsen 
Wøcrsaa. Morten

Ix

Becker. Nikolaj
Bertelsen. Katrine
Christensen. Anne LouiseDamgaard
Fode, Peder
Fønss. Anne Cathrine de
1 lansen, Eske Stig
I lansen. Jacob Gregers
Hansen. Kristoffer
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ilaulrich, Malene Stovgaard 
Johansen, Jesper Almegaard 
Jorgensen. Camilla Kjærgaard 
Kirkemann, Peter
Kjølbye, Anne
Krarup. Anne Merete 
Midtgaard, Jacob Eickhardt 
Mosegaard. Jesper
Moller, Lykke
Petersen, Michael Bang 
Rasmussen. Marianne Maj 
Rasmussen, Michael Bjering 
Schmidt, Mette Dincsen 
Sørensen, I lenrik

iy

Abildgaard, Martin Wocrsaa 
Andreasen, Astrid-I Iclcnc 
Bonefeld, Karen Toft 
Christensen, Jakob Gerlach 
Dahlgren. Michael 
Degn, Ulrik Rahbck 
Friis, Michael Bo 
Hansen. Anja
I lansen, Jes Winther 
Hcrmansen, Jacob 
Holm, Tine Rcnatha 
Hygum, Frederikke 
Janby. Nanna 
Jørgensen, Morten Verner 
Mortensen. Anders Balsgaard 
Møller, Jakob
Nielsen. Morten Hviid Trolle 
Pedersen. Jonas Friis 
Pedersen, Lisbet Uhrc 
Pedersen, Tenna Wcng 
Poulsen, Ane Buch 
Poulsen, Camilla 
Swanlaw, Ann Leslie 
Vestergaard, Lotte

Iz

Andersen, Louise
Andersen, Mogens Bakholdt 
Andersen, Rasmus
Andersen, Ruben 
Boysen. Susanne 
Busch. Lene
Boggild. Simon I Ijorth 
Eskildsen. Jeannette 
Frimodt-Møllcr. Søren Rosenlund 
Johannsen, Vivi 
Johansen. Lars 
Knudsen. Laila
Knudsen. Nadia Gadcbcrg 
Kristensen. Mikael
Laursen. Kenneth 1 lolmgaard 
Moller. Malene
Nielsen, Michael
Nielsen. Susan Ravn 
Pedersen. Per Fløe 
Ramsgaard, Nanna Ryssel 
Sennels, Jakob Kjær
Vanning, Torben Møller

2 a

Andersen. Louise
Andersen. Luis Manuel 
Andreasen. Janne Lea 
Ansbæk. Karen Elisabet Skyti 
Berg, Tina Schouboe 
Fisker. Louise
Gerken. Line
Greve. Louise
1 laacke, Heidi
1 lansen. Britt
Hensel, Ina
1 loll. Peter Skovsted
Jakobsen, Kamille Godrim 
Kachnc, Sanne
Lyskjær, Maria
Nielsen, Jesper 
Nielsen, Lisa
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Nielsen, René
Nielsen, Simon Leth 
Nyby, Line Louise Cramer 
Olsen. Sidse
Pedersen, I leidi Gaardsted 
Rasmussen, Kristina 
Rasmussen, Mette Junker 
Sick, Marlene
Smidt. Christina Vibe 
Soby, Gitte

2 b

Andersen. Christina Elling 
Andersen, Martin Tjork Bødker 
Andreasen. Majken Kondrup 
Asmussen. Sanne
Augustinus, Lise 
Buur. Camilla Uldall 
Christensen, Camilla Skytte 
Eriev, Claudia
Errcboe, Anders
Frølunde, Mai-Britt
1 lansen. Eike Charlotte
I lansen. Louise Klinge 
Holm. Tina
1 Ivelplund, Anne
.lensen. Jette Kamilla Røikjær 
Jensen. Steilen Mork
Juhl, Carsten Uldall
Knudsen. Astrid Anna Rogild 
Lisberg. Ane
Madsen. Jacob I leide Graves 
Munch, Jacob Palle
Pedersen. Dorthe Borup 
Sigh, Maric Ladcgaard 
Sorensen, Charlotte Egedal 
Thomsen, Kresten Højer

2 k

Autzen, Louise Beitoft 
Borgselius, Tine

Buhl, Sandra 
Carlsen, Nicolai 
Co kling. Line 
Elbæk, Lene 
Eriksen, Sanne 
Grarup, Anne 
Hansen. Kristina Danielsen 
Johansen, Christina Schon 
Kristensen. Line Paulin 
Lauridsen. Anders Jarl Gamborg 
Opauka, Malene Snitgaard 
Pedersen, Tina Boggild 
Petersen, Jackie I lorslebcn 
Qvist, Camilla Sonja 
Sondergaard, Mette 
Sorensen. Mette
Thomsen. Kirsten Rccckmann 
Tonnesen. Daniel Andre Sibbern 
Vestcrgaard. Nina Rode

2p

Andersen, Christina Landau 
Arfaoui. Karina Damberg 
Christiansen. Maria Tatiana 
Christiansen. Trine 
I lansen. Rikke
I Ivillum. Klaus Bauer 
Justesen, Anne Louise 
Lauritsen. Thule Peter 
Luong, Nghi Tuyel 
Moller. Pia
Paarup. Claus Michael 
Rcchnagel, Betina 
Schwencke. Randi Nørgaard 
Sorensen. Anette 
Thomason. Anja

2q

Andersen. Mia I løjer 
Asmussen, Stefan 
Feder, Karen
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Grell. Soren 
I lansen, Brian
I lansen. Soren Bolvig 
Hübener. Elisabeth Nyholm 
Hughes. Bjorn Skovmøllcr 
Jensen, Susanne Brogaard 
Jorgensen, Michael Henning 
Kalhøj, Dorthe 
Kuta. Karina Ejsing
Larsen. Anne Krcstine Lillegaard 
Larsen. Rikke Aaby
Nielsen. Claus Bodholdt Meier 
Nielsen, Michael Bak Nymark 
Nissen. Lotte Brødsgaard 
Rohl, Christina
Schultz. Anne Sofie Aunsbjerg 
Sigh. Anna Ladcgaard
Skjold, Anders 
Skov, Marianne

2r

Andcrsen, Tina
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
Madsen. Janni Andrup 
Mogensen, Merethe 
Mortensen. Anne Løvcnbalk 
Kirchhein
Moller, Vibe Maria Enequist 
Nasser. Per Geisby
Priske, Charlotte
Schmidt. Lasse Birkebæk 
Svendsen. Birgit Søndermark 
Thrane, Anette

2x

Andersen. Frank Krarup 
Gregersen. Niclas Renberg 
Hansen. Bjorn
I lartebeck, Thomas Nicolas
I lede, Kristian Knak
1 lojbcrg. Troels Thune 
Ingcby. Sarah Louise 
Jensen. Kresten Trolle 
Johannsen. Mads Klyhn 
Jørgensen. Karin 
Jørgensen. Lisbeth Louise 
Jørgensen. Niels Christian Kamp 
Kallcrup, Rie Sclchau 
Larsen. Katrine Bentofte 
Larsen. Katrine Juul 
Lind. I lenrik
Madsen. Jan Visbech 
Matthiesen. Lene 
Meier. Roar 
Mikkelsen. Joachim Adrian 
Møssin. Britt Bjørnshauge 
Munkedal, Soren
Rasmussen. Christina Skovbølling 
Rasmussen. Rasmus Anders 
Roepstorff, Jakob 
Secher, Mette
Straarup, Pernille

2y

Bogh-Christcnsen, Morten 
Eskildsen. Anne Mygind 
Gavnhølt, Rune 
.lavadi. Seyed Mchdi 
Jensen, Brian Thousgaard 
Jeppesen. Charlotte Vindfeldt 
Jørgensen. Lene Paik 
Larsen. Rikke Hedeland 
Larsen, Sune Holmer 
Lauritsen. Thorbjørn Langhoff 
Madsen. Lotte Bank 
Mathiesen. Anne Damkjær
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Moller. Susanne Fuglsang 
Nielsen. Esben
Næss-Schmidt, Kirstine Aachmann 
Petersen. Tina Klitgaard 
Rasmussen, Jorg Eichner 
Schøsler, I Ians Peter 
Sircikaitc. Kristina 
Skjoldager. Mikael 
Skovsen, Maiken 
Sorensen, Annc-Mcttc Lund 
Sorensen. Henrik Rcfslund

2z

Andersen. Kresten Vestbjerg 
Andersen. Linda
Døssing, Casper
Eriksen, Magnus Borre 
Gorski, Soren Damgaard 
Hoyrup. Keld Dali 
Isaksen, Mette Bundsgaard 
Janby, Marcus
Knudsen. Jeppe Thcstrup 
Mortensen. Rune Gedde 
Olsen. Birgitte 
Petersen. I Idle Friis 
Petersen. Lise 
Simonsen, I lenrik
Thaarup, Morten 
Uldall-1lansen, Ida

3a

Allcso, Signe Kristine 
Billund. Joan
Bojsen, Ann Kristina Mikkelsen 
Borggreen, Mette
Jorgensen. Randi Anita 
Kjær-Pctcrscn, 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 Hcllcso
Nielsen. Sandra Standley Balsgaard
Nielsen. Winnie
Olesen. Michael Holm
Pedersen. Kristoffer Buck
Pedersen, Mette Baltzer
Petersen. Anders Storm 
Rasmussen. Malene Aastrup 
Sloth. Torben Emil
Sogaard. Tine Thidemann
Vinther. Dorte

31)

Andersen, Bjorn Nørbo 
Askjær, Lisbeth 
Beirholm, Thomas 
Bruun, Kim
Brørup, Simon
Dam, Jannie I ledegaard 
Ebbesen. Trine Maria 
Friis, Maria Louise 
Gangeihoff, Karen 
I laid. Andreas Buhrkai 
I lansen. Pernille 
Jensen. Lykke Kvistgaard 
Jessen, Lo Brogaard 
Johnsen, Verner 
Jorgensen. Malene Dahl 
Kenn. Michelle 
Lauritsen. Diana Fryland 
Nielsen. Teddy 
Olesen. Casper 
Pal lesen. Anne 
Pedersen. Anne Aagaard 
Teckcmeier. Nanna Louise 
Vollstedt. Anne Søvsø 
Wind-Friis. Lea
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Louise Friis, 3 h
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3 ti

Andersen, Anne-Mette
Buhl. Helle
Ejslcd, Line
Gull. Karina Raaberg
I lansen, Claus Wittrup
I lansen, Jakob Lykke
I lansen.Jesper
I lansen. Thomas
Jepsen. Lene Marie
Kofoed, Bruno
Larsen. Mette I lyldgaard 
Leonhard. Jakob Blauen fcldt, 
Christina Konstantin
Nguyen. Tuan Due
Olesen. Carsten
Petersen, Andreas Bang
Pham, Thinh Tran
Philipsen, Christian Lund
Rahbek, Birgitte
Rasmusen, Mads Mejlhedc
Skov, Sune
Staanum, Trine
Sorensen, Suna

3x

Bornholt. Daniel
Buechek. Ericha Lindholm 
Bylov, Trine Vitting 
Christensen, Mette Kjcllbcrg 
Christiansen, I lenrik Falch 
Graverscn, Jens Axboe 
I lansen, Christian Friis
I lardtmann, Anja 
Henriksen, Poul 
Jakobsen, Lotte 
Jensen. Charlotte Hagstrøm 
Jensen. Dorit Packcrt 
Josefson, Soren Schmidt 
Larsen. Linnea Stinke Kjær 
Nielsen. Jesper Lyager 
Nissen. Anders

Nymand. Anne
Nørgaard, Sandra Kring
Poulsen. Mette Buch
Schmidt. Kia
Smidt. Dennis
Sorensen, I lenriette Margrethe Sailing
Toft-Petersen, Mette
Vcigaard, Nina
Vestergård. Jakob
Viuf. Carsten
Yderstrædc, Stinne

3y

Andersen. Rasmus Ørum 
Andersen, Sanne Stromsborg 
Bjerregård, Esben Westphal 
Breed, Lasse Winterberg 
Buchwald. Ditte 
I laminer. Anne Kaas 
Hjorth. Camilla Sandemann 
Jakobsen, Anne Risum 
Jepsen, Thomas Winther 
Juvcng, Sissel Kjær 
Kinkel. Bjarke Alexander 
Larsen. Tom Rosendahl 
Lykkestrom. Lene 
Nielsen. Jens Dalgård 
Nielsen. Morten Munk Frost 
Nissen. Lene 
Petersen. Claus Falk 
Petersen. Thomas Saks 
Possing. Jesper 
Schonberg. Trine 
Sørensen, Kim Oxholm 
Sørensen. Thomas 
Tegl lund. Lisbet 
Thomsen, Niels Bo 
Vedstesen, Lisbeth Vejlgaard
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Kresten Vestbjerg Andersen, 2z: Projekt by.
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3z

Andersen. Soren Voulund 
Bahr, Mikkel 
Buch, Jacob
Cass, Alex Benjamin 
Christensen. Martin Ulrich 
Christoffersen. Anne Gedved 
Clausen, Lotte 
Gadmar, Mikkel 
Gregersen. Tina Horskjær 
Hansen. Maj-Britt 
Jacobsen, Marianne 
Jensen, Michael Dam 
Johansen, Christian Blaasc 
Jorgensen.Jesper Stery 
Jorgensen, Torben Jarl 
Kjær, 1 Idle Kalleso 
Lassen, Benny 
Luong, Chi Dung 
Madsen. Mark Adler 
Rasmussen. Hanne Lie 
Stagaard, Morten 
Truyen, Nhu 
Wagner. Tina 
Winum. I Idle

HF eksamen 1995
2 k

Boesen, Trine Beck 
Bruun. Michael 
Carlsen, Nicolai 
Christensen, Maiken 
Hansen. Karen Aalling 
Holm, Tina 
Johansen, Mette 
Kjær, Anja 
Kjærhus, Anita 
Kristensen. Ditte Gry 
Larsen. I Janne
Lyngbyc, Morten Thue Brünnich 
Madsen. Christina Rørbæk

Madsen, Mette Bukkchavc 
Nielsen. Annette
Oddershedc. Lykke I lyldgaard 
Olesen, Camille Grangaard 
Pagter, Stine 
Qualen. Malene von 
Schultz, Anja 
Skccm, Ditte I lardt 
Thomsen, Annette 
Vangsgaard, Diane Carina

2p

Andcrsbo, Lene 
Andersen. Heidi Dahl 
Caspersen. Inge 
Christensen. Trine Bolvig 
Freiberg, Pernille 
Gorell. Charlotte Kortbck 
1 lansen. Mette Søgaard 
I lansen, Winni 
Jacobsen. Karen Stine 
Jensen, Mette 
Jorgensen. Tina Meier 
Krag, Charlotte 
Olsen, Tina Mundt 
Petersen. Martin Heide 
Sommerlund. Mette 
Stanhardt. Nicolai 
Sorensen, Anette Lcmann 
Sorensen, Nina Brun 
Sorensen. Pernille Bruun 
Toldam, Jacob Buer 
Zielke, Angelika

2q

Bindzus, I Iddi 
Christiansen. Barbara Koberg 
Collatz, Line 
Graeser. Malene
I lansen. Mette 
Johnsen, Ileidi
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Jorgensen. 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

2r

Bak, Erik
Bejer. Poul Engebjerg
Christensen. Heidi Flindt 
Frandsen, Linda Bianca Lundt 
Hansen, Lene Scidelin
Hansen, Yvonne
Højmose, Anne Mette
Jakobsen, Hanne Gaarde
Jensen. Glenn Turn
Jensen. Jesper Tofte
Jorgensen. Susanne Birkedahl
Lucas, Jeanette
Lyth, Allan
Madsen. Johnny
Nicolaiscn, Tina Heesch
Pedersen, Mette
Pedersen, Stine Baltzer
Tottrup. Jens Overby
Vejrum, Anja Juul

Studentereksamen 1995
3a

Andersen. Eva Moller
Andersen, Julie Ørum 
Bager. Morten

Bryld, Vibeke
Christoffersen. Gitte Bang 
Drud-Jcnsen, Mads Ted 
Duns, Tommy Christian 
I lansen. Tina Kragh 
I loi lesen. Louise
Jakobsen. Christina Stavenso 
Jayaseelan. Mary Lisa 
Jensen. Britta Lund 
Lund. Signe
Madsen, Trine Heide Graves 
Nielsen, Trine Bjerg 
Pedersen. Rikke Engholm 
Petersen. Pernille
Schougaard, Marie Louise Fogh 
Sørensen, Anja Hindsgaul 
Sorensen. Camilla Hedeby 
Sørensen, Lene
Teekemeicr. Jacob Sten

3 b

Christensson, Charlotte Staun 
Fonss, Anne Louise Due de 
Gangelhof, Sara Maria Lange 
Hansen. Helle Puggard 
Hansen. Malene Valter 
I ledel und, Mads 
Jensen, Helle Damgård 
Jorgensen. Christel 
Midtgaard, Sanne Eickhardt 
Mogensen, Lone Haahr 
Norup. Rikke Jebin 
Olesen. Karin Falk 
Pedersen, Martin Overgaard 
Pedersen. Susanne 
Petersen. Rune Haahr 
Seiding, Inge I lost 
Skarequist, Signe 
Sorensen. Ditte 
Theede, Stephan 
Thomsen. Peter Sølvsten 
Vestergaard. Linda 
Vestring. Louise
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3x

Andersen. Søren Vestbjerg 
Bangsgaard, Rikke 
Bennike, Anders
Bentsen. Merete Seiavitsky 
Christensen. Anni 
Christensen, I lenriette Bøge 
Christensen. Mette Meyer 
Clausen. Søren Rothe 
Durand. Michelle Karen Voigl 
Espcrscn, Linda Dannevang 
Frederiksen. Bo Kenneth 
Hoffmann, Barbara 
Immcrkjær. Kasper 
Jensen. Lise Tornvig 
Kjær, Lene Jung 
Ludvigscn. Mette 
Lund. Morten 
Nielsen. Jens Salling 
Nielsen, Kristine Mchlsen 
Nissen. Klaus 
Pedersen, Kristian Friis 
Rasmussen. Martin Skovbølling 
Schmidt. Nicklas Larsen 
Simonsen. Stefan Lindbæk 
Sondergaard. Anders 
Sørensen, Rene 
Thorning, Casper

3y

Abildgaard, Henrik Woersaa 
Antonscn. Anette Frydensbjerg 
Bjerresgaard, Anders Harder 
Bogh, Lisbeth 
Boisen, Sanne 
Bonefeld, Lars Toft
Christiansen, Nels Peder Kongsted 
Frandsen, Lisbeth
I lansen. Maj-Britt 
Holt. Kristine Skovsted 
Houborg, Christian 
Jensen, Mette Charlotte

Koch, Nina Bente 
Kristensen, Kristian Søby 
Lund. Jan-I lenrik 
Mathiasen, Torben Møller 
Mocsgaard, Solvej Maria 
Moos. Kasper 
Pedersen, Karsten 
Pedersen, Mette I laminer 
Rasmussen, Jacob Kruse 
Russell. Martin Rene 
Sørensen. Ole

3z

Bladt, Ann-Louise Stræde
Eriksen, Susanne Stensgård 
Espersen. Lene
Greve. Mikkel
I lansen. Andreas Lundbek
1 lansen. Anna Sofie
Jensen. Dannie Solskov
Jørgensen. Bjarke
Jørgensen. Martin Korff 
Kristiansen, Bente Karkov 
Kyndc. Trine
Larsen. Mads Bentofte
Madsen, Bent Obling
Nielsen. Martin Rathschau Bckkersg.
Pedersen. Søren Birkelund
Pham. Ngan Kim Thi
Sauvr. Christian
Solgaard, I lans Erik Stubbe
Sondergaard. Lise
Tambo. Kenneth
Toxvig, Claus Bøge
Vogensen, Diana
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Personalet 1994-95 lærerne

I lelge Blom Andersen (AN)
75 52 63 79
lektor, fysik. kemi, nametag

Knn Daugaatd Andersen ( KD) 
75 56 40 62
lektor:biologi. l>og- AV- og
Mvitetsiiv¡l>ek¡or

Ole Arndt (OA) 
75 83 95 74 
lektor, matematik

Inger Ban (IB)
75 53 08 83
lektor, engelsk. fransk

Carl-Johan Bryld (CB) 
75 53 52 71
lektor, historie, dansk, 
studievejlederformandfor I’Is

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

Mikael Busch (MB) 
75 50 93 70 
adjunkt, tysk. fransk

Hanne Dittmer (HD) 
75 53 22 53 
adjunkt, dansk, latin

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

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

Anne-Kirsten Flys holm (AF)
64 42 20 10
lektor, engelsk, dansk

Charlotte Freundt (CF) 
75 57 21 56 
adjunkt, dansk, oltids- 
ktmdskab
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Mogens Frølund (FE) 
75 52 57 23 
lektor, engelsk. dansk

Hans-Kurt Gade (GA) 
75 53 X6 61 
lektor, rtsk. historie, 
skemalægger

Jorgen Gade (JG)
75 53 99 X6
lektor, dansk.russisk. studie
vejleder

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

Vibeke (inde IVG) 
75 53 8661 
lektor, fransk, spansk, tysk, 
kommtmikutùmsinspektor

Børge I lansen ( Bl I >
75 56 14 41
lektor, dansk, billedkunst

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

Jens Aage I lansen (JI I ) 
75 51X1 84 
lektor, biologi, tekniklag. 
stud. vejl.. tillidsrep.

Pia Hansen (1’111
75 51 XO 42 
lektor, dansk, idræt

Stig Hansen (SH) 
75 54 28 28 
lektor, musik, dansk

Ase Helms (HE)
75 51 XO 63 
lektor, dansk, geogra/i. 
læsepædagog

Jens Jørgen Holst (HO) 
75 59 82 84 
lektor, matematik, fysik, 
datalogi

5 S



Vibeke Høgsbro i VII )
75 52 99 25
adjunkt. billedkunst. idræt.
design

Susanne Rye Isaksen (SRI 
75 S3 36 30 
adjunkt, religion. idræt

Lars Vejen Jensen (LJ> 
75 58 10-17 
adjunkt, kemi, matematik, 
nalur/ag

Ole Jensen
75 51 85 98
lektor, historie, samjiindsj. 
erhvervsøkonomi

I inn Jessen (1J)
75 50 86 10
lektor, historie, religion.
studievejleder

Keld B. Jessen (KJ) 
75 50 33 53 
lektor, dansk, filosoh. old
tidskundskab

AnneJuhl (Jl )
75 54 IS OS 
adjunkt, dansk, idra-t, 
studievejleder

Annie Kallerop (RK)
75 52 46 79
rektor, dansk, tysk

Gitte Lindhardt Kluge (GL)
74 53 34 95
adjunkt, engelsk, idrat

Merete Knopper (KP) 
75 52 40 S3
lektor, jransk. religion

Thorbjørn I Knopper (TK)
75 52 40 S3
lektor, engelsk, historie

I Isebeth Korsgaard ( I KI 
75 SI 60 23 
lektor, dansk. samjundsjitg. 
psykologi, studievejleder
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II. Møbjerg Kristensen (MKI 
75 55 90 34 
leklor. f\sik. matematik, 
naturfag

Torben Kristiansen (KRI 
75 53 48 98 
lektor, fysik. matematik, 
naturfag

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

Stellen I lejlskov Larsen (I IL) 
75 52 37 32
lektor, dansk, historie

Lise Letort (I I )
64 41 42 62
adjunkt, matematik, idrat

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

Kjeld Mnneli (KM) 
75 52 83 95 
lektor, matematik, tysik. 
natur/ag

Birgitte Nielsen (BN) 
75 56 16 40 
adjunkt, samfundsfag, 
historie

Ole Nielsen (ON)
75 52 90 99
lektor, idræt, biologi

Yonna Nissen
75 50 90 00
lektor, engelsk, fransk

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

Jørgen Olsen (JO) 
75 53 34 66 
studielektor, historie, 
religion
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Klaus (¡raves Petersen (GP) 
75 52 39 94 
lektor, idra-t. biologi

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

Erik Randnip-Thomsen (RT)
75 53 OS 56
lektor, samfundsfag.
historie

Erik Issing Rasmussen (IR) 
75 57 22 39 
lektor, matematik. fysik, 
inspektor

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

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

Helle Sehruder (SC)
74 53 50 5S 
adjunkt, engelsk, dramatik

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

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

I Ise Marie Steen (ES) 
75 53 5S 19 
adjunkt, dansk, spansk
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Lotie Stenlev (I.T) 
86 23 05 87 
adjunkt, musik

Ilans Lebech Sorensen (LSI
75 56 20 55
lektor, lysik. kemi, mate
matik

Niels Thogerscn (NT) 
75 51 S') 75 
adjunkt, tysk. /ransk. 
ledende inspektor

VibekeTrue (VT)
75 S3 04 91 
lektor, historie, religion, 
samfundsfag /orlov)

Birgit Ostergaard (BO) 
75 50 54 69 
adjunkt, idrat

Mel Malone(MM) 
gæstelærer i engelsk 
september - marts

Susanne Bogh-Christensen
75 53 04 44
bibliotekar

Lærerkandidater:

Hanne Lundholm Jensen. Munkensdam Amtsgymnasium, i musik hos Sil og
BS og i billedkunst hos Bl 1 og VI I.
Birgit Lund Henriksen. Munkensdam Amtsgymnasium, i matematik hos PP og 
HO og i kemi hos L.l og AN.
Pia Ilaunstrup Jensen. I laderslev Katedralskole, i musik hos BS og SH og i reli
gion hos FJ og SR.

Barselsvikarer:
Else Holme Behnk: I. august - 15. januar vikar for Helle Schrøder
Merete Woetmann Jensen: 15. december - 20. juni vikar for Pia B. Runge.
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TAP'erne kontor, kantine, skolebetjente, 
rengøring

Pia .Andersen (PA) 
75 55 42 02 
skolesekretær

Ulla Christensen (UC) 
75 51 80 29 
skolesekretær

Jelle Corydon (JC) 
75 58 56 67 
kantinen

Pia I lois!
75 52 95 48
kantinen

Lone Monster ( LM)
75 50 67 71 
kantineleder

I lans Nielsen (I IN)
75 50 IX 40
Pedel

Jan Pedersen (JP)
75 59 X5 13
Pedelinedhjælper

I lly Andersen 
renvoi ing. M-sektOr, tillids- 
repr

I lanne Christensen 
rengøring. kantinen

Irene Green 
rengøring, N-sektor, 
(udoser)

Brilla I lansen 
rengøring, hallen

Gudrun I lansen 
rengøring. M-sektor
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Beule Jacobsen 
rengøring. N-sektor

Ema Mølby
rengøring. 0-s<'klor

Lotte Paulli 
rengøring. K-seklor

I latine Pedersen 
rengøring. I -sektor

Annemarie Skov 
rengøring. kaminen

(litte Svendsen 
rengøring. A-sektor

Maryam Zinali 
rengøring. N-sektor
I a fløser)

BESTYRELSEN 1995-96
Navn Adresse Repræsenterer Tlfnr.

Lisbet Bcnnike Skipperstræde 5. 1. Amtsrådet 75 52 66 34
Lis Ravn Ebbesen Lindealle IS Kommune loren ingen 75 53 76 36
Anne J. Greve Norreled 33 Forældrene 75 56 S3 54
Niels Trolle (formand) GI. Kongevej 42 Forældrene 75 53 60 41

Poul Sigh (næstformand) Storgaden 67. 6052 Viuf Forældrene 75 56 14 II

Joreen Ebbesen. 1p Æblehaven 114. 6040 Emved hf-eleveme 75 55 15 37
Tine Søgaard, 3a Landlyst 11 gy-elevernc 75 56 13 31
Lone Monster GI. Tved 11 LTap-personalet 75 50 67 71
Carl-Johan Bryld Kastanieallé 3 Lærerne 75 53 52 71
Jens Aage 1 lansen Septembervænget 26 Lærerne 75 51 SI 84

Kirsten Lambæk Slotssøvej 5 Eksternt medlem 75 52 11 60
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