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Velkommen
Velkommen i skoleåret 1997/98
Skolens målsætning har som led i den almin
delige skoleudvikling været til debat blandt
medarbejderne, eleverne og i skolens besty
relse og er nu blevet ajourført. revideret og
præciseret pa en række omrader.
Der er pa det helt overordnede plan
formuleret nogle mal og værdier, som
skolen ønsker al arbejde ud fra.
KAG gennemforer studieforberedende og
almendannende undervisning ud fra
gældende love og bekendtgørelser pa
gymnasie- og HF-området.
KAG har som mal at være en demokratisk og traditionsrig skole med et
fælles værdigrundlag: arbejdsglæde, ansvarlighed, selvstændiglied, tole
rance, gensidig respekt, engageret samspil.
KAG ønsker at være en aben skole med et højt fagligt, socialt og kulturelt
aktivitetsniveau .
Det cr i den overordnede målsætning endvidere beskrevet, hvordan målene
konkretiseres på en række delområder:
-undervisningen
-skolemiljøet - i bred forstand og de fysiske rammer
-åben skole- lokalt og internationalt
-organisationen- eleverne og medarbejderne
-IT-områdct

Der skal nu beskrives indsatsomrader og handlingsplaner for de nærmeste ar.
Det er nødvendigt, al alle pa skolen - også de nye elever- er med til at sætte
handling bag målene, sa det ikke bare bliver flotte ord.
Den daglige undervisning og arbejdet i klasserne cr naturligvis skolens
fundament, men det cr vigtigt, al den enkelte også i andre sammenhænge
påtager sig et personligt ansvar og cr en engageret og aktiv deltager i skolens
sociale liv og de demokratiske organer for at blive en del af helheden.

Velkommen til et nyt og spændende skolear!

Annie Kallerup. rektor

Forbedringer i de fysiske rammer
Da skolen i skoleåret 95/96 lejrede sine 20 ar på Skovvangen, kunne vi fastslå,
at arkitekterne, der i sin lid i samarbejde med skolens ledelse og medarbejdere
tegnede skolen, havde været særdeles fremsynede.

Skolebygningen rummer en stor lokalemæssig fleksibilitet, som er velegnet til
sen-90'erncs pædagogiske opgaver med ændrede arbejdsformer og -metoder.
Undervisningsdifferenlering. projektarbejde, gruppefremførelser af forskellig
karakter kræver lokalemæssig fleksibilitet, ikke blot i det enkelte klasserum,
men også i de omkringliggende omrader.
På trods af den store tilfredshed med skolebygningen har arbejdet med
skolens fysiske rammer i de seneste ar alligevel været omfattende.

I efteråret 96 blev en tilbygning til skolen med nyt kantinekokken indviet, og
omradet. hvor det gamle kantinekokken la. indgår nu i det åbne kantincområde.
Kravene til gode kantinefaciliteter er i dag større end tidligere - skoledagen er
for de fleste elever blevet længere pa grund af den omfattende valgfagsstruktur.
I den naturvidenskabelige afdeling (N-sektoren) er der sket en række forbed
ringer. dels for at opfylde sikkerhedskravene for de eksperimentelle fag. dels for
at tilgodese ændringerne i lokalcbehøvcnc som følge af de seneste reformer pa
gymnasie- og hf-området. I august 96 kunne således et nyt kemilokale tages i
brug, og i august 97 forventes et udbygget fysik-auditorium at sta færdigt.
Med den forestående udbygning og renovering af biblioteket bliver et stort
ønske på skolen opfyldt, idel behovet for udbyggede biblioteksfaciliteter og
clcvarbcjdspladser i tilknytning til biblioteket er steget markant med indførel
sen af de nye arbejdsformer og de mange større skriftlige opgaver i gymnasiet
og hf.
Den nye ledelsesstruktur med Icamledelse og de ændrede krav til admini
strationen, bl.a. som følge af udstrakt decentralisering og indførelsen af ny
teknologi, kræver en modernisering af skolens administrationskontor, som
finder sted i løbet af sommerferien 97.
De beskrevne ombygninger har kunnet linde sted uden gennemgribende
konstruktionsændringer pa grund af den bygningsmæ'ssigc fleksibilitet, sa
skolebygningen har virkelig været fremtidssikret.
Derudover er der skel en række gennemgribende renoveringer - en stor del af
skolens gulvbelægning er blevet udskiftet, og der er udskiftet en del klassemøbler og gardiner rundt omkring. Vi haber at kunne afslutte renoveringen pa
disse omrader i løbet af nogle ar.
Annie Kailcrup
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Skolebestyrelsens årsberetning
I november 1996 tiltrådte en nyvalgt kreds af forældrerepræsentanter skolebestyrelsesarbejdet på KAG. Valgdeltagelsen var behersket, sa det stemmegrundlag. vi er valgt pa, er temmelig spinkelt.
Nogle af de områder, vi i henhold til lovgivningen har mulighed for at arbejde
med og til en vis grad påvirke, er fagudbud, ordensregler, bygninger og inven
tar. målsætninger samt vedtagelse af næste ars budget efter skolens indstilling.
Vi har speeielt koneentreret os om folgende omrader:
Lobende udskiftning af de efterhånden nedslidte møbler. som bade elever og
lærere »udsættes« for i dagligdagen
Opprioritering og udbygning af EDB i undervisningen
Oprettelse af faget film- og TV-kundskab i skoleåret 98/99

I den forløbne periode har vi deltaget i 2 af Vejle Amts arrangementer:
Rundbordssamtale med deltagelse af 4 amtsgymnasier (Torring. I lorsens Stats
skole. Rødkilde i Vejle samt KAG) omkring igangvivrende strategiske projekter
- for KAG's vedkommende IT-projcktet.
Temadag for Vejle Amts gymnasier vedrørende skolebestyrelsernes arbejde og
kompetencer

Begge dage var meget udbytterige, især for de forældrerepræsentanter, der var
nybegyndere.
Vi fik et godt indblik i gymnasiernes dagligdag, prioriteringer og målsætnin
ger saml den profil, den enkelte gymnasieskole tegner i lokalsamfundet.

Del var en særlig fornøjelse at lytte til de engagerede og vidende elevrepræsen
tanter.
Sidst i april besøgte forældrerepræsentanterne KAG i skoletiden. Bortset fra
EDB. Internet og KAG's i øvrigt meget professionelle hjemmeside, kunne man
som forhenværende gymnasieelev fole sig helt hjemme! Tak for en god dag.

Vi har formentlig en del at lære endnu. Del har vi ca. I ar til. og vi glæder os til
samarbejdet med elever og personale på KAG i skoleåret 97/98!

Pa skolebestyrelsens vegne
Vibeke Toji-Petersen
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Fra elevrådet
Eftersom vi nu nærmer os starten på el nyt skolear. er liden inde lil at stoppe op
og gøre status over del forgangne ar. Med Majken Andersen. ex-3B, som
formand på andet ar havde vi i aren erfaren formand pa posten. Majken varelog
alle de praktiske ting i skoleårets begyndelse, sa vi forholdsvis hurtigt kunne
blive konstitueret. I lobet af hele skoleåret har forskellige elevrådsmedlemmer
deltaget i udvalgsmøder, og ved fælles hjælp har vi arrangeret en trivial pursuit
turnering, hvilket er ved at blive et årligt tilbagevendende arrangement. Derud
over har vi aktivt deltaget i rygepolitik diskussionen, som stadig florerer pa
skolen og forsøgt al synliggøre os selv sa vel på skolen som rundt omkring i
landet, hvor repræsentanter fra vores elevråd hyppigt modes med andre
gymnasieelever i forskellige sammenhænge. Generelt kan vi se tilbage pa et
godt år.

Elevrådet

Maja Thomsen, Ig
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Svada - KAG’s elevforening
Efter den lidet efterstræbclscsværdigc. kcrcranangerede fest var del lid til. al
der skulle ske noget på KAG. SVADA besluttede derfor, at det nu var tid til al
starte årets nye festæra. Og det skulle ske med manér: Vi stak hovederne
sammen i cl spisefrikvarter og kom frem til al hyre del legendariske rockband
»Red Mustang«!
Da juleklokkcme ringede over KAG. lå del fast, al det arlige samarbejde
mellem julcrcvyfolket og SVADA skulle gentages. I fællesskab hk vi stablet en
fest uden lige på benene. Da denne fest gav et nobelt overskud, kunne vi
simpelthen ikke holde pengene for os selv. Vi matte simpelthen lave en
SVADA-cvent. For dette megabrag af en fest skulle vi lige have en lille forma
litet overstået: Ingen februar uden en fest, sa vi lejede »The Commitments«.
Men da april nærmede sig. kunne vi ikke holde os i skindet. Nu matte del ske!
Efter utallige forhandlinger lykkedes del os at skaffe Travolta & Co. til Kolding
i form af det ultimative »Grease Show«. For al gore os værdige lil cl show af
den kaliber pyntede vi hallen til ukendelighed og udstedte paklædningscirkulærer til folket. Denne fest blev sa sublim, at den inkasserede slående bifald ved
morgensamlingen.
Svada

Jesper Mosegård, 2x
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Interessentundersøgelse på Kolding
Amtsgymnasium og HF-kursus
I Vejle Amt er der også inden for undervisningsområdet gennemfort en udstrakt decen
tralisering. Som folge heraf er der behov for en regelmæssig tilbagemelding til amts
kommunen vedrorende en række centrale omrader, f.cks. bygninger, ny teknologi og
pædagogisk udvikling.

I skoleåret 1996 - 97 er der foretaget en intcressenlundcrsogelsc pa alle amtets gymnasier.
Skolen skulle selv udpege en målgruppe og linde frem til de emner, der skulle
behandles i undersøgelsen, men kunne i øvrigt fa assistance til undersøgelsen fra Under
visnings- og kulturforvaltningen. Vi valgte al gore brug af denne mulighed, således al
udviklingsmedarbejder Anne Birgitte Christensen i samarbejde med skolen udformede
spørgeskemaet, mens studentermedhjælp Mette Birk Olesen bearbejdede resultaterne.
Den følgende konklusion pa interessenlundersogelscn er skrevet af udviklingsmed
arbejder Ulla Kellermann:

Der har i marts 1997 været foretaget en undersøgelse blandt forældre til elever under IX
år i Ig og Ihf på KAG.
KAG ønskede al lå undersøgt forældrenes tilfredshed med
• den information, der gives af skolen i forbindelse med skolestarten, ved
forskellige forældremoder samt mere generelt om skolens dagligdag.
• samarbejdet mellem forældrene og skolen
Der er blevet udsendt et spørgeskema til forældrene til I g-elcver og I hf-elever under 1X
ar på KAG.
Spørgeskemaet har været bygget op omkring møder pa skolen øg information herom
saml om den ovrige information mellem hjem og skole.

1 "-undersøgelsen
Ud af skolens 131 lg-elevcrvar 121 under I Sar. Heraf har 60 besvaret spørgeskemaet,
hvilket giver en svarprocent pa 50. Undersøgelsen vil derfor kunne betragtes søm
repræsentativ for den adspurgte gruppe forældre.

Orientering før skolestart
Omkring halvdelen af forældrene deltog i orienteringsmødet i januar, og de følte sig
generelt godt informeret.
Alle følte sig ligeledes godt informeret i de breve med meddelelser og information,
som udsendtes for skolestarten, saledes at alle vidste, hvilke papirer de skulle medbringe
ved skolestarten.
Møder pa skolen
Forældrekonsultation:
De fleste forældre deltog i dette arrangement og var gennemgående tilfredse. Der var dog
også en del forslag til forbedringer: længere tid til samtalerne med lærerne, tilmelding til
konsultationerne skal først ske. når forældrene har modtaget karakterbladene, og enkelte
forældre ønskede at kunne være bedre forberedte til samtalen.

Valgfagsaften :
l’a trods af at størstedelen af forældrene var informeret om valgfagsaftenen, deltog kun
få i den. Mange forældre deltog ikke, fordi de ikke følte, de havde behov fordel, de fleste
af resten var forhindret i at deltage.
Forældremode:
De fleste forældre deltog, og tilfredsheden var stor. Af bemærkningerne fremgår, at
forældrene er meget interesserede i at møde lærerne og hore om fagene saml al møde
hinanden.
Skolefest:
Alle forældre var informerel om skolefesten, og ea. halvdelen deltog. Deltagerne var
generelt meget begejstrede for arrangementet. Forældrene hyggede sig med fællesspis
ning først og var ligeledes begejstrede for skuespillet bagefter. Bemærkningerne drejer
sig især om. al det var hyggeligt at lære de øvrige forældre i klassen at kende, og al det
var en god made at gøre det på.
Opstillingsmode ti! skolebestyrelsen:
Stort set alle forældre var informeret om model, men kun ea. 1/3 hørte informationen om
skolebestyrelsen, og langt færre deltog i selve opstillingsmødet senere pa aftenen. Foræl
drene nævner selv manglende interesse eller manglende viden som årsager til ikke at
dellage. Desuden medvirkede opstillingsmødet til al presse forældremøderne i klasserne
tidsmæssigt.
Andre informationskanaler
KAG NYT:
Bladel distribueres gennem eleverne og modtages afea. 80% af forældrene. De linder
informationen i bladet god. og der er fa kommentarer til del.
Personlige henvendelser lil skolen:
De Hcsle har ikke haft brug for al henvende sig til rektor, studievejledere eller klas
selærer. sa de har ikke noget indtryk af. hvor let det er. De fa. der har benyttet mulighe
den. ytrer tilfredshed med kontakten lil skolen.
Generelt er forældrene godt tilfredse med skolens informationsniveau og sætter pris
pa. al informationen kommer ud i god tid.
Konklusion
Tilfredshed med information
• Forældrene foler sig generelt meget godt informeret om skolen bade for og
efter skolestart, og informationerne nar i meget høj grad frem lil forældrene.
Tilfredshed med samarbejde mellem skole og hjem
• Enkelte forældre følte et tidspres i forbindelse med forældrekonsultationerne,
ligesom der var liere forslag til forbedringer af dette arrangement. De Heste
forældre var dog overvejende tilfredse.
• Opstillingsmodet til skolebestyrelsen fandt sted samme aften som forældre
møderne i klasserne. Denne struktur havde en lidt uheldig indvirkning pa
forældremøderne, men havde ikke som resultat, al mange forældre benyttede
lejligheden lil at ga til opstillingsmode.
• Forældrene var meget glade for forældremodet i klassen og udtrykte ønske om
al lære hinanden at kende. Desuden var de nysgerrige efter al møde klassens lærere.
• Ønskerne om al have søeial kontakt med klassens øvrige forældre bekræftes
af den store begejstring, som de forældre, der deltog i skolefest med fælles
spisning, gav udtryk for.
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Mette Vriborg, lp
1 hf-uiulersogelsen
Ud af skolens 93 I .hi-elever var 25 under 18 ar. I lerafhar 9 forældre svaret, hv ilket giver
en svarprocent pa 36. Det er derfor vanskeligt at betragte denne undersøgelse som
repræsentativ, dels fordi kun er et mindretal af hf-elevemes forældre er blevet spurgt, og
ikke mindst fordi sa fa af de adspurgte har svaret.

Orientering for skolestart
Ca. en tredjedel af forældrene deltog i orienteringsmodet, og de var overvejende tilfred
se med informationen. Desuden har alle modtaget og udtrykt tilfredshed med den skrift
lige information, som skolen har udsendt i forbindelse med optagelsen og starten af
skoleåret.
Moder pa skolen
I 1 hf er der ikke forældremoder, men ca. halvdelen udtrykte ønske om forældremøder pa
hf også. Ingen af forældrene mødte op til orientering om og opstilling af forældre til
skolebestyrelsen.
Valgfagsaftenen blev besøgt af 2 forældre, men de Heste af de øvrige mente ikke at
have behov for at komme, da valg af fag allerede var besluttet.
Skolefesten blev besøgt af 2 forældre, som var meget tilfredse med festen.
bor alle arrangementerne gælder, at de Heste af forældrene har været orienterede om
afholdelse af arrangementerne, men at kun fa har gjort brug af muligheden for at komme.
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Andre in format ionskanaler
KAG NYT er blevet set af ea. halvdelen af forældrene, som synes, de bliver godt
informeret gennem bladet.
De Heste forældre har ikke benyttet muligheden for at kontakte skolen, men de. der
har. giver udtryk for såvel tilfredshed som mindre tilfredshed med kontakten.
Generelt synes de Heste af hf-forældrene. at de er mindre godt eller ikke godt
informerede. En enkelt begrunder det med. al informationen ikke bliver givet videre fra
eleven til forældrene.

Konklusion
Som sagt i indledningen er del svært at konkludere noget sikkert pa sa tyndt el grundlag,
men de besvarende hf-forældre giver generell udtryk for mindre tilfredshed med savel
informationsniveauet som samarbejdet mellem skole og h jem end I g-forældrene.
Det lave antal besvarelser kan mulig\ is i lyset heraf tolkes som en bekræftelse af. at
hf-elever og deres forældre ikke mener, at forældrene skal involveres i elevens skole
gang.

Tak til de mange forældre, der deltog i undersøgelsen. som \i haber kan medvirke lil at
sikre en god kontakt til forældrekredsen og et godt informationsniveau .
Resultaterne indgår i skolens videre arbejde - nogle konklusioner kan dog drages
umiddelbart:
• Vi vil forsøge en anden tilrettelæggelse af forældrekonsultationerne, hvor der
kan være bedre lid til drøftelse af den enkeltes elevs forhold.
• Orienteringsmodet for nye elever og deres forældre vil blive alholdt i
forlængelse af model om valgfag.
• Forældremødet for de nye Ig-føræklre og orienteringsmodet om og opstil
lingsmodet til skolebestyrelsen bør fremover alholdes som tø møder, da del
har vist sig at være uhensigtsmæssigt at alholde dem pa samme aften.
Annie Kollerup

Jacob Busk. Ik
I I

Jeg er nok undervisningsnarkoman
- interview med Steffen I lejlskov Larsen, der siger
farvel til KAG efter godt 40 ars aktivitet som
nndervi s n i ngs vu I kan.

Du er lærerson og blev i 1949 student fra Rungsted
Statsskole. Var du en af de gode gymnasieelever?
Det kommer an pa, hvordan man tager del. Jeg var
ret optaget af matematik, dansk og historie, men i
snit lå jeg omkring mg. det svarer til et 8-tal.

Bagefter læste du dansk og historie/ni Kobenhavns Universitet. Hvordan var du
som studerende?
.lach altså, jeg fik en god forstedelseksamcn i dansk, bl.a. fordi jeg var ret god
til at 'affotografere' stoffet i f.eks. oldislandsk. som fyldte en hel del i pensum
dengang. Men så skulle jeg til at prove del hele pa én gang. I el par ar gik det ret
meget op i damer, og undervisningen på universitetet var gammeldags; jeg
mindes kun én kerer. Ejnar Thomsen, der interesserede sig for. hvad de stude
rende gik op i. Og så var der grammatikeren Paul Diderichscn, som var meget
inspirerende, selv om han var en elendig pædagog. Dengang gik man ikke
meget op i pædagogik pa universitetet. Men jeg kom da igennem uden al miste
interessen for mine fag. selv om jeg lil del sidste faktisk var usikker pa, om jeg
ville bestå.

Du blev gymnasielærer i 1956, - del var pa Kolding Gymnasium, dengang det
lå nede i byen. Var del el onskejob for dig?
Det var tilfældigt, at det blev Kolding, men del har allid interesseret mig at
undervise. Jeg er nok undervisningsnarkoman. Men dengang var gymnasiet
temmelig stift og autoritært, og del havde jeg svært ved al affinde mig med. Jeg
kunne ikke lade være med al provokere, heller ikke over for kollegerne.
Et af de forsle år var jeg endda ved at få en sag på halsen, fordi jeg ved en
fest underholdt med al oplæse Villy Sørensens »Blot en drengestreg«, hvor det
jo i al munterhed går temmelig blodigt til. Virkningen var forrygende! Det var
simpelthen for meget i dét miljø. Pænheden var ret massiv med morgensang,
lanciers og den slags. Det var noget skæggere at ga ud i sidclokalerne og disku
tere med de elever, der selv skrev digte.

12

Omkring -60 kom sa den store bolge med Rifbjcrg og Ørnsbo og de andre
modernister, der brod alle regler for "god smag". Nu stod den pa hor og metafor
og gymnastiske øvelser i stort set alle tabuer. Det passede mig ret godt, men det
gik ikke stille af. heller ikke i undervisningen!

Min klasse fik dig til dansk i 2.g ( 1965). Del var noget af et chokfor os. Du virke
de som en omvendt missionier, der ville frelse verden med digtning!?
Jamen, sådan har jeg det også! Jeg kan ikke med elever, der allerede i en alder
af IS ar andeligt set abonnerer på folkepensionen. Det er dræbende. Undervis
ningen skal være udfordrende, sætte noget i gang - hos eleverne og læreren. Og
det er forst og fremmest lærerens opgave. Derfor tror jeg heller ikke så meget
på gruppearbejde og ‘ansvar for egen læring’. Læreren skal gå ind i arenaen og
mene noget med det, han gør. Det er ikke nok, at han er korrekt og dygtig, han
skal turde risikere noget.

Del minder mig om. at du i ditforfatterskab har en bog med titlen »Mand og tyr«...
Ja-ja, bare del er interessant!

Du har i det hele laget vieret meget omkringfarende. Du var en affrontkæm
perne i Kunstfonddebatten i -60ernes sidste halvdel og udkæmpede mange
orddueller med Rindal og hans tilhængere. Samtidig var du en af landets foren
de lyrikanmeldere. Og sa har du lavet boger om mange forskellige ting: digt
ning. billedkunst, design osv. - foruden altsa tyrefægtning. Hvordan har du
kunnet fa del til al hænge sammen med al være ægtemand og far li l 4 horn?
Inge og jeg har været gode til at arbejde sammen. Og så har jeg kunnet lide al
gå op i det hele. (11er bryder Inge leende ind og fortæller om dengang, Steffen
underviste i mellemskolen, og hun rettede diktater for ham - »fordi han blev
forvirret afalle de staveord!«).
Hvad har du gang i nu?

Jeg er begyndt al arbejde på computer! Jeg er i gang med at skrive om »De
Vilde« inden for malerkunsten. Kvium osv. Det eren interesse. Inge og jeg har
dyrket i mange ar. Siden gymnasietiden har jeg været fascineret af at finde
monstre og systemer i ‘det kaotiske’. Det går igen i meget af del. jeg har bcskæfligci mig med, idéen om en art poetisk matematik. Den finder jeg også i f.eks.
Solvej Balles novellesamling »Ifølge loven«. Hun kan fortælle galskaben med
en distanceret humor, i stil med Kafka. Del er den slags anfægtelser, ikke
bekræftelser, vi har godt af.
KJ. maj 97.

Dorotheafesten
Efter at vi tre gange har holdt store fester i Dronning Dorotheas navn - den sene
ste i november 96 - tor vi nu tale om en arligt tilbagevendende tradition, som
også fremover vil blive lagt i november maned. Både elever og forældre har
taget meget positivt imod arrangementerne, og elever og lærere fra fagene
musik, drama, billedkunst og design har haft stor glæde af at forberede og
gennem fore underholdningen til festerne.

På gyngende grund i kantinen
Den 16. november 1996 blev der som en del af skolens Dorotheafest opført en
kabaret med titlen »Til soens folk«. I den anledning var halvdelen af kantinen
omdannet til »Arveprins KAG«, og elever fra billedkunst, design, drama og
musik lagde krop og stemme til den maritime underholdning.
Takket være de forskellige niveauer i kantineomradet kunne man give publi
kum en fornemmelse afdæk, lejder og kommandobro. Skibets rulninger blev pa
det mest halsbrækkende illustreret af tjenerstaben, mens el kor af rengøringsas
sistenter havde travlt med klude og skrubber.
Og fra havbunden (i kælderen) dukkede der forskellige væsener op. såsom
grønblå havfruer, kong Neptun, en jamsk blæksprutte og en ildevarslende
søslange. Sangnumrene spændte lige fra Mikael Wiehes »Titanic« til »Fra
Engeland til Skotland«. Sidstnævnte malle publikum gerne synge med pa. Det
gjorde de gerne, og applausen efter de to forestillinger tydede også pa. al delta
gernes anstrengelser havde været sødygtige.
A logens Brørup
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Skoleudvikling og orlov
Der har pa KAG ikke været tradition for at
soge orlov. Jo. barselsorlover har der selv
følgelig været en del af, og et par kolleger
har været pa et spændende job pa et
gymnasium i Grönland i tre ar. Også andre
kolleger har været helt eller delvis frikobt
til specielle jobs. Men udnyttelse af foræl
dreorlov. sabbatorlov og uddannelsesor
lov. og hvad der i øvrigt kan være af
orlovsmulighedcr. har del været meget
småt med. Er del så godt eller skidt? Ja. det kan selvfølgelig være ubelejligt for den
enkelte klasse og elev, al en lærer forsvinder i kortere eller længere tid. Det kan ga ud
over sammenhængen i undervisningen, og del kræver ofte velvilje og fleksibilitet fra
kollegaside. Det giver en del uro - ingen tvivl om del.
Men orloven kan - og det er set ud fra en lærersynsvinkel meget vigtigt - give mulig
hed for al tanke op. mode nye udfordringer, afprøve sig selv og udvikle sig under uvan
te betingelser. Og hvem ved. maske vender man tilbage som en mere inspireret kerer og
kollega. Maske opdager man også, hvor gode muligheder man har i del danske skolesystem.
Gymnasielærerjobbet er præget af stabilitet og kontinuitet, hvilket pa mange måder
er uhyre positivt. Og udfordringer er der rigeligt af i hverdagen, især pa den pædagogiske
front. Men efter ca. tyve års ansættelse pa den samme skole har det været spændende al
vende den vante tilværelse pa hovedet, bryde ud af rutinerne og prøve kræfter i det frem
mede. Vi horer jo til den generation, der ikke holdt sabbat inden studierne, som vores
born - og elever - gør det, sa derfor er det lint- og vigtigt al få muligheden for et miljøskift midt i arbejdslivet.
Et års orlov lil undervisning på el universitet i Skt. Petersborg, Rusland og el ars
uddannelsesorlov til videreuddannelse inden for sprog og kommunikation har givet os
begge meget.
Det har været en enorm udfordring al mode cl helt anderledes undervisningssystem
med langt større vægt på faktaindlæring og reproduktion, end vi er vant til i Danmark. Vi
kan bestemt lære russerne meget, nar det drejer sig om motivation af eleverne og demo
kratiske arbejdsformer. Men vi kan kan ikke lade være med at tænke på. om vi ikke også
i Danmark har givet for meget køb på den del af undervisningen, der bare kræver hårdt
slid.
Og del har været lærerigt for en garvet sproglærer at skulle starte med et helt nyt sprog
fra bunden. Virkelig føle sig pa I lerrens mark. Alle de mange gode »1 skal da bare«, som
man har kastet om sig med til håbefulde hf-kursister og gymnasieelever i årenes lob klinger de lidt hult? Del er nok meget sundt at skifte plads fra katederet til pulten i en
periode. Man bliver nok en mere lydhør lærer.
Vores orlov har selvfølgelig fået et særligt perspektiv, fordi vi har tilbragt aret i
Rusland - cl land i en voldsom og meget smertefuld forandringsproces. Det er ikke alene
de forskellige pædagogiske muligheder i de to lande, der falder i øjnene, men selvfølge
lig de helt forskellige sociale systemer. I Rusland lever man bogstavelig talt konstant pa
randen af en afgrund, og styrter man ned, er der tale om et frit fald.
Vi føler begge, al vi har fået sat vores dagligdag i Danmark i perspektiv. Og vi glæder
os til at tage nogle nye runder med unge danske gymnasieelever og hf-kursister.
Lise og Jorgen Gade
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Forsøg med Internettet
Klasserne 2b og 2x har i delle skolear deltaget i forsøg med Internettet i fagene tysk (Ga)
og engelsk (TK). Forsøget har været stottct med udviklingsmidler fra Vejle Amt.
Udgangspunktet for forsøget har været at afprøve og undersøge den nye informations
teknologi i (sprog)undervisningcn. Blandt de vigtigste elementer i forsøget kan nævnes:
I)
2)
3)
4)
5)

Kommunikation ved hjælp af elektronisk post
Informationssøgning pa World Wide Web
Downloading afaktuelle tekster til sprogundervisningen
Direkte kontakt med KAG's partnerskoler
Etablering af skolens egen Homepage

Forsøget log udgangspunkt i en brugerundersøgelse af elevforudsætningerne i de to klas
ser. SO % af eleverne havde adgang til computer hjemme, men under 5% havde adgang
til Internettet hjemmefra. I de hjem, hvor man havde computer, brugte 14% af eleverne
computeren dagligt, og for 85 % 's vedkommende blev den forsi og fremmest brugt til
tekstbehandling, mens de øvrige indrømmede, at det var computeren som spillemaskine,
der tiltrak dem.
Forsøget har været struktureret på en sådan måde, al en lærergruppe pa 5 (An, VG,
NT, Ga øg TK) i startfasen arbejdede pa al opkvalificere sig selv og hinanden. Resulta
terne af denne viden er sa blevet givet videre til eleverne i forbindelse med den daglige
undervisning samt til kollegerne i forbindelse med tre Internetkurser (Modul 4), som An
og Ga gennemførte. Endelig skal det nævnes, at også forældrene har været involveret, for
sa vidt som der midt i forløbet blev afholdt forældrehøjskole, hvor klassernes forældre
havde mulighed for dels at overvære foredrag og demonstration af Internettet samt
mulighed før at teste det pa egen hand i datalokalet.
Som kommunikationsprogram valgte vi programmel FirstClass pa FC-Skolecom,
der er en del af SKODA (Skolernes Database Service). Eleverne fik tildelt identer og
passwords og var dermed oprettet med egne private elektroniske postbokse. En stor del
af kommunikationen mellem kerer og eleverer foregået via e-mail. Eleverne har således
laet opgaver til søgning pa nettet lagt i deres postkasse. De har alleveret stile og over
sættelser samt små referater i elektronisk form. Udover mail-funktionen havde de også
adgang til SKODAs konferencesystem saml til den særlige form for privat snak pa nettet,
man kalder (’HAT. Det sidste svarer til de små prívale sedler, der somme tider sendes
rundt i klassen, blot går det nu meget hurtigere og frem for alt: Man kan chatte med hvem
som helst i hele verden. Indtil nu har jeg personligt ikke set nogen fornuftig anvendelse
af del. Den elektroniske post derimod er virkelig nyttig. Ikke mindst skolens udvek
slingsstudenter var vildt begejstrede over deres personlige e-mail. Nu kunne de skrive
hjem til mor og far i USA og Australien hver dag saml fa breve fra alle vennerne
derhjemme.
Informationssogning har været en vigtig del af forsogel. Eleverne fik forsi en præs
entation af nettet, dels indhold og struktur. Søgeprogrammet (den såkaldte browser)
Explorer blev gennemgået og en tilsvarende grundig gennemgang af de store søgerobot
ter i USA: Alta Vista. Yahoo og Lycos. Også den danske søgerobot Jubii har været
præsenteret og anvendt.
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Eleverne har lært, hvordan man soger pa tre forskellige mader pa nettet:
I) Ved den direkte adresse til f.eks http://www.spiegel.de som er adressen pa Der
Spiegel
2) Ved lislesøgning, f.eks Education direkte fra Yahoo
3) Ved fritekstsøgning, der kan indsnævres ved hjælp af+/-samt AND, OR,NOT og"...”
I sprogundervisningen er del en stimulans, at man kan hente aktuelle tekster hjem
fra de store engelske og tyske aviser. Også ungdomsmagasiner (Junge Welt. Neue
Tcmpciralle) er tilgængelige, ligesom del er muligt at linde bog- og filmanmeldelser.
I praksis har vi arbejdet pa den made, at jeg ofte har bedt eleverne om al hente en
bestemt tekst, referere den kort pa lysk saml lægge referatet i min elektroniske post
kasse.
Vi har også undersøgt internetiet for oplysninger øm den litieratur/forfatter, vi
netop var i gang med på klassen, og til overraskelse før mange kunne vi finde oplys
ninger om bade Dürrenmatt og I leine samt pa det såkaldte Literaturnetz linde litterære
tekster gengivet i fuldtekst lige til at downloade. Også billeder har der været lid lil at
se pa . Vi har været pa I lamburger Kunsthalle og sc pa Caspar David Friedrich, øg vi
har sammenlignet hans billeder med andre fra samme periode fra andre museer i Dres
den, Paris og New York.
Ikke mindst den dimension i faget, man pa tysk kalder Landeskunde, kan trække
enormt på internettet. 11er er oplysninger om politik, politiske partier, historie, stati
stik. befolkningsforhold etc.
De lo klasser, der deltog i forsøget, er to såkaldte Europa-klasscr. der i 2g deltog i
et udvekslingsarrangement med skoleklasser fra Torino og Barcelona. 11er fik elever
ne lejlighed til at forberede deres respektive besøg ved hjælp af internettet. og gad vide
om ikke der stadig dukker breve op i postkasserne fra Torino og Barcelona?
En vigtig sidegevinst ved forsøget har været, al det har stimuleret lærerne og admi
nistrationen til at oprette skolens egen Homepage. I kraft af overlegne tekniske ogkreative evner fra An og VG er Kolding Gymnasiums hjemmesider blandt de flotteste
gymnasichjcmmesider i Danmark. Eleverne i de to »Internetklasser« fik øgsa i vid
udstrækning lært at lave hjemmesider, og deres præsentationer afsig selv og klasser
ne vil snart kunne læses pa KAG’s I lomepage. - Adressen er for øvrigt:
http://www.kolding-gym.dk kagl/
Det er da tankevækkende, al vore egne udveksl i ngssludenter i f.eks. Texas kan
følge med i. hvad der sker pa KAG netop nu. og f.eks. se de flotte billeder fra sidste
skoledag, al vore kommende elever kan læse øm skolens målsætning øg traditioner,
orientere sig om fagudbud og evt. se. hvad man serverer i KAG's kantine i dag.
Dette arbejde kan forhåbentlig være springbrædt til. al KAG's intranet bliver en
effektiv elektronisk opslagstavle, hvorfra man selektivt kan søge øg hente oplysnin
ger af enhver art: mødevirksomhed, informationer fra rektor, nyt fra udvalgene,
skemaændringer samt lærerradsbcslulningcr m.v.
I næste skolear skal der igen laves forsøg med internettet i forskellige fag: sprog,
design og historie. Undertegnede agter i faget historie al inddrage nettet, især til den
dimension i faget, der hedder samfundslære. En vigtig del af dette forsøg bliver at kere
eleverne at sortere i og forholde sig kritisk til de støre mængder information.

l/ans-Kurl Gade
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Musik og EDB.
Gennem hele skoleåret har cl lille eksklusivt 3ghøjnivcau hold brugt compute
re til deres skriftlige aflevering i rytmisk arrangement. Arbejdet ved maskiner
ne har været en del af et ministerielt godkendt forsøg med computere i musik.
Netop inden for musikverdenen, bade den professionelle og den pædagogiske,
har der vieret en rivendc udvikling af savel software som hardware til nedskriv
ning af noder, indspilning og bearbejdelse af musik, og nu hvor skolen cr gået
pa nettet, kan vi uden større problemer hente musikhier ned fra store »Midiparker« og anvende dem i undervisningen. Pa KAG begyndte vi allerede i foråret
96 med indkøb og opstilling af lydkort, keyboards og programmer til seks
maskiner i VGI således, at eleverne kunne bruge computere til årsprøven i 2g.
og vi kunne gore vore forste erfaringer med det nye udstyr. Til undervisningen
har vi anvendt programmet Musicator Audio, el program, der er forholdsvis
nemt at betjene, og det er i den pædagogiske sammenhæng en vigtig detalje.
Eleverne har generelt været meget tilfredse med at arbejde ved computerne. De
har kunnet producere store mængder af noder meget hurtigt, lytte til produktet,
forbedre på del osv. Men selv om programmet kan meget, er det stadigvæk først
og fremmest et hjælperedskab, der ikke kan erstatte den almindelige undervis
ning i sang, sammenspil og musikforståelse.
fío Skihehind

Skolens ringesignal
I en moderne jingleudgave
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Nye elementer i studievejledningen
1 det forløbne skoleår er nye former
for arrangementer blevet afprøvet i
forbindelse med studievejledningen,
nærmere bestemt erhvervsvejlednin
gen.
I mange ar har det såkaldte
STORM-arrangcment været hjørne
stenen med hensyn lil vejledning om
uddannelsesmuligheder efter gym
nasiet og STORM star for »Studieorienterende Møde«, og her har alle
skolens elever med undtagelse af
Ig’eme lejlighed til al møde repræs
entanter for mange videregående
uddannelser og få en grundig
orientering.
Der er imidlertid en hel del af
gymnasie- og hf-eleverne. der efter
eksamen går i gang med en elevud
dannelse i erhvervslivet, og private
arbejdsgivere og deres organisatio
ner har i de senere år udfoldet mange bestræbelser for at tiltrække unge med en
gymnasie- eller hf-baggrund. Pa den baggrund tog skolen imod et tilbud om el
orienteringsarrangement, kaldet »Uddannelseskaravanen«, hvor en række store
danske virksomheder og brancheorganisationer etablerede en hel lille uddannclsesmessc på skolen, hvor eleverne fik mulighed forat stifte bekendtskab med
de uddannelsesmuligheder, erhvervslivet kan tilbyde.
Et andet nyt element var »Porten lil Fremtiden«. den store uddannelsesmesse. som først afholdtes i København og derefter i Fredericia. 11er sendte skolen
samtlige Ig’cre af sled i busser. Hensigten var al benytte denne messe som el
slags tidligt startskud pa uddannelscsovervejelsernc. Porten til Fremtiden varet
stort og broget arrangement, og man kunne frygte, at konkurrencen mellem
messens mange stande ville have resulteret i markedsgogi og tivolisering. En
spørgcskcmaundersøgelsc blandt samtlige Ig’erc viste imidlertid, al over halv
delen var blevet opmærksomme pa uddannelsesmuligheder, de ikke fort havde
haft øje for. På samme made tilkendegav flertallet. al de havde fåel nye infor
mationer om de uddannelser, de overvejede, og man kan således ga ud fra. al
messen har hjulpet dem lidt videre i deres overvejelser om fremtiden. Evalue
ringen viste, at messen var et seriøst indslag i vejledningen.
Carl-Johan Bryld
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Nogle af de fiktive penge blev virkelige!
Skolens erhvervsøkonomihold dellog i forårssemestret med success i Den
danske Banks investeringsspil. Vi blev placeret i en gruppe bestående af ialt
tyve forskellige klasser over hele landet, fortrinsvis gymnasier men også nogle
handels- og landbrugsskoler. I Iver klasse far stillet en fiktiv sum pa kr. 250.000
til disposition og med disse penge skal der i lobel af 7 perioder a 2 uger foreta
ges køb og salg inden for el nærmere udpeget antal KFX-akticr, 20 ialt, og 3
fo r s k c 11 i ge o b I i ga t i o n e r.
Da konkurrencens 7. runde var færdig .viste det sig. at vi indlog en klar første
plads, idet vi nu disponerede over et nettobeløb på kr. 281.000 efter fradrag af
omkostninger og 50% skat.
Repræsentanter for Den danske Bank kom derfor op på skolen og overrakte
klassen førstepræmien: en check pa kr. 2000.-. Og disse kr. 2000.- var ikke fiktive!
Ole Jensen
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Temadage på KAG
KAG har de senere ar afholdt temadag for 3g’crnc og for hf’erne. 3g’ernc har
til en temadag haft mulighed for at arbejde med Renæssancen og med Det 20.
århundredes verdensbillede, og til hf'emes temadag var overskriften 90’erncs
kaos. Dagen har indeholdt cl fælles foredrag, og derudover har eleverne arbej
det i moduler med selvvalgte emner inden for temaets rammer. Undervejs har el
dansearrangement udgjort en passende afbrydelse i modularbejdet. Eleverne har
været inddraget i ide- og planlægningsarbejdet bag temadagene.
Ideen om at genoptage temadage pa KAG er udsprunget af el par tværfaglige
studiekredse, som lærerne har holdt for hinanden. Der er i studiekredsene frem
kommet ideer og materiale, som er meget velegnet til sådanne tværfaglige tema
dage. Temadage giver elever og lærere muligheder for al arbejde med fagene pa
nye mader og opleves af de fleste som succeser.
I skoleåret 1998-99 vover vi os ud i en temadag for hele skolen

Kantinen
Midt mellem forhandling med en repræsentant og travl borddækning til
morgendagens afskedskaffe for 3 g’erc har jeg langet KAGs kantinebestyrer
Lone Monster til en snak om den ny kantine.
PH: Kaminen har nu fungeret i otte måneder - hvad har del betydet for del
dagiige arbejde ?

LM: Meget. Personalet har laet bedre arbejdsredskaber og lettere arbejdsgang
på grund af den udvidede plads. Men vi har også fået mere travlt, da det store
areal samtidig betyder liere skridt og mere rengøring. Faktisk betyder det
forbedrede produktionsapparat, at vi godt kunne bruge el par hænder mere.
Hvad med omsætningen?

Den er da steget, men knap så meget som beregnet. Jeg formoder ved årsafslut
ningen et øget salg pa 25%. Vi kan i dag udnytte varerne bedre, vi har rigtig gode
kole/fryseforhold. Det betyder, at der kan købes større partier ind, hvilket jo
kommer eleverne til gode.
Der er for nylig foretaget en brugerundersogelse, hvad viste den?
Eleverne er godt tilfredse med udbuddel. De ønsker dog mere frugt og grønt,
hvilket falder godt i tråd med mine fremtidsvisioner. Jeg kunne godt tænke mig
i lighed med den »grønne forsøgsperiode«, der har været i Fredericias kantiner,
al tilbyde mere økologisk mad og eventuell al lave en kampagne med fokus på
riglig ernæring. Der kunne sættes en opslagstavle op med skiftende artikler om
sund og cmæringsriglig mad saml andre emner, der har sammenhæng hermed.

Det tyder som en god ide!
Elevernes madkultur er ikke ret høj. De vielgcr helst svensk pølseret, pizza og
burgere.
Hvem forstar nu del. når ugesedlen byder på: Indbagt laks, kalkunsehnnitzel,
karbonader hof og bagt kartoffel?

Brugerundersøgelsen viste, at der pr. dag er ca. 50 elever, som køber varm mad.
heraf foretrækker kun halvdelen dagens ret. Det er lærerne, der vælger den gode
mad. Vi kan servere en varm ret bestående afkod, grøntsager og kartofler for 15 kr.
Det er et fund lit de penge. Jeg synes i det hele taget, at kantinen yder en fornem
service. I har åbent hele dagen, hvordan fungerer det?

Eleverne er glade for del, men for os betyder det mange afbrydelser. Man løber
til og fra en arbejdsopgave for at passe ekspeditionen. Vi kunne f.eks. holde
lukket fra 9-10.
Apropos: eleverne synes godt, der mutte være en kusse mere.

Ja, til del kan der siges, al vi arbejder pa at udlevere den varme ret uden for selve
kantinen. I øvrigt kunne eleverne selv hjælpe til med en hurtigere ekspedition,
hvis de vidste, hvad de ville købe og havde pengene parat.

Hvad med del administrative arbejde?

Det cr en kæmpe fordel, at jeg har faet eget kontor. Iler kan der planlægges
menuer, og her modtager jeg de forskellige leverandører. For foregik kontorar
bejdet pii kanten af køkkenbordet. Vi er også kommet pa internettel!

Ja, med ugens menu. Sa kan eleverne sidde derhjemme og se pa cl billede af mig
og overveje, hvad de skal have at spise. Selv vores udvekslingsstudenter i f.cks.
Texas kan folge med i. hvad der foregar på madfronten i KAG. Amtets øvrige
kantineledcrc cr lidt misundelige over, at vi kom først pa den ide.
Sker der andel spændende pa kantineområdet?

Ja. vi skal alle tre piger pa et madkursus, der sigter på kantineservice. Der er
brug foral efteruddanne personalet, sa vores kunnen modsvarer de nye faciliteter.
Det glæder vi os til at nyde godt af Tak for snakken.
Pia llansen
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Idræt på KAG
Stor idrætsdag for hele K.\G en ny tradition

Fredag d. 27. sept, var al normal under
visning pa skolen aflyst, og alle elever og
lærere dellog i stedet i en stort anlagt
idrætsdag.
Vi havde forsøgt at gore dagen til en
amerikansk idrætsdag, hvor introduktio
nen i kantinen blev forestået af cheerlea
ders. hvor Rektor indledte dagen iført
academic gown og mortar board , hvor
kantinen serverede spareribs m. coleslaw .
og hvor der blandt dagens idrætsaktivite
ter var el pænt udvalg af amerikansk
inspirerede sportsgrene.
Dagen var opdelt i lo moduler. Om formiddagen kunne hver enkelt deltager
vælge sig ind pa en aktivitet og dyrke denne sammen med lærere og elever fra
andre klasser. Vi havde i udbuddet af aktiviteter bestræbt os pa al kunne tilbyde
en række discipliner, der ikke normalt indgår i idrætsundervisningen, men der
var også gande kendinge iblandt, og i alt var der over 20 forskellige, hvoraf
f.eks. kan nævnes: stunt, ridning, rullcskøjtehockey, selvforsvar, golf, tennis,
baseball, ultimate, bcachvollcy og petanque. Der var et højt aktivitetsniveau
på.alle kamppladserne, og kantinen summede af liv ved den efterfølgende
frokostpause, hvor man fik lejlighed til al delagtiggøre klassekammeraterne i.
hvad man havde bedrevet i lobet af formiddagen.
Efter frokost samlede eleverne sig i stamklasserne og gik til sportshallen,
hvor der var var fælles optakt til eftermiddagsmodulet i form af folkedans.
Eftermiddagen var herefter helliget klassedystcr pa vort udendørs idrætsanlæg.
Eleverne skullle her klassevis kæmpe mod hinanden i discipliner, der fordrede
en sjælden grad af indbyrdes kommunikation og samarbejdsevne - i flæng kan
vi nævne »blindcykling«, »plankeski«, og »vandlob«. Dysterne blev afviklet
under megen latter og hoppen, og i en alt laget i betragtning god sportsånd.
Om aftenen var der fest (elevarrangeret) på skolen, hvor dagens oplevelser
kunne vendes endnu en gang, og hvor man kunne udveksle taktiske fif og
udbygge nogle af de sociale kontakter, der var etableret tidligere på dagen.
Fremover er der planer om al gøre idrætsdagen lil cl fast indslag - ikke
nødvendigvis i samme form eller pa samme tidspunkt. og i næste skoleår arbej
des der pa al lave idrætsdag i starten af september.

Frisport på KAG
I lighed med tidligere år har der i dette skolear været tilbud om deltagelse i fris
port. hvor elever efter skoletid har kunne dyrke forskellige idrætter pa tværs af
klasserne. I år har vi som noget nyt kunnet tilbyde svømning i slotsobadet og
ellers aerobic, håndbold, fodbold, volleyball, hockey, basketball og badminton.
Nogle af disse eftermiddage har været anvendt til interne klasseturneringer,
og nd over disse har skolen deltaget med skolehold i landsdækkende turnerin
ger med andre gymnasier og 1 IF-kurscr.
Delle gælder f.eks. for badminton, håndbold og basketball.

Idrætslærerne
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Rapport over Billedkunstekskursion
Fredag d. 21. marts 1997 var billcdkunstholdene på en ekskursion til henholds
vis Middelfart og Odense. Pa museet »Grimmcrhus Keramiske Museum« i
Middelfart skulle vi vælge 3 staluer/krukker, som vi skulle tegne og beskive.

Dette er de tre, jeg valgte:

I. Dette er en ret abstrakt og
sod skulptur af kunstneren
Steen Lykke Madsen. Det er
en slags mand med kvindeli
ge former (foran), der sidder
last oven pa en lisk på hjul.
I herlige turkise I brune I
sorte farver.

2. Den næste, jeg valgte, var
denne skulptur, da jeg synes,
udstillingen også bod pa en
masse andet end de giganti
ske og Hotte krukker. Den er
lavet
Niels Nielsen i herli
ge blå og turkise larver, og
roden/bunden er sort og brun.
Formen af figuren er en
mandlig krop, der »lober«
(ligesom vand) ned i en
kantet, mørk afgrund.

3. Den tredje og sidste ting, jeg
nåede al tegne, var en af de store
krukker af spanieren Claudio
Casanovas. Den var i brune larver
med lidt sort ind imellem. Kanten
var meget Ilosset, og krukken var
ikke helt rund, men sa man den langt
fra. var den meget »hel« og velstøbt.

Vi korte videre til det næste museum, som ligger i Odense, nemlig »Brandts
Klædefabrik«, hvor der var flere forskellige udstillinger og værker, bl.a. »Stilled
Lives« af Helen Chadwick, »Luk øjnene og fold orerne ud« af biologen
ThomasWinding (sanseudstilling), årets pressefoto og en særudstilling med
dokumentarfotografen Henrik Saxgren. 11er skulle vi igen vælge tre ting at tegne
og skrive om:
Billedet forestiller et forladt og
gammelt bilvrag pa en ellers pæn og
velplejet mark. Der er elmaster i
baggrunden. Billedet hang i rum nr.
12 og er taget af Lars Buhl Andersen
fra Danmark og hedder »Europavej
49 i DDR« fra dec. 1989/90. Det er
solv/gelantinc barytpapir.

Det næste billede blev »årets danske
hverdagshillede« og er taget af
Mogens La ier. Det forestiller en
landmand og hans lyr og er egentlig
cl ret idyllisk billede. De er åbenlyst
temmelig glade for hinanden - rigtig
go' dansk bondegårdsidyl: en bonde
og hans dyr...

Del tredje og sidste billede er også
lidt idyllisk, det forestiller en ældre,
»lidt fyldig« dame, der er i svømme
hallen. Hun smiler og er glad og
tilfreds og kan godt lide at være der til ældre gym./svømning. Hun laver
el rcl gymnastisk split med benene
under vandet ved kanten.
Billedet er taget af Thomas Tholslrnp (nr. 73)
Det var sa vores ekskursion, og jeg synes, den var ret så hyggelig - pa nær lige
til sidst, hvor jeg blev væk fra alle folk...
Mette Vrihorg Nielsen, lp
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Den internationale dimension, udvekslinger
- ekskursioner
Igen i ar har Kolding Amtsgymnasium og I Il -kursus udvist stor aktivitet pa den
internationale front.
I september deltog 3 lærere og to elever i en stor international sprogkonlerenee i Aachen. der var en fortsæ'ttclse af den succesrige konference, vi holdt
i Kolding to år tidligere. Det er planen, al vi således skal modes hvert andet år i
vort europæiske netværk til konferencer om sprog, kultur, undervisning og
kommunikation. Næste konference linder sted i Torino.
Vi har for i delte skoleår lire udvekslingsstudenter. Paula. Lucia. Nathan og
Daniel, der kommer fra henholdsvis: Chile. Slovakiet. USA og Australien. De
lire har tidligere præsenteret sig i KAG NYT.
Som det vil fremgå af kalenderen, harder været afholdt mange udvekslinger,
ekskursioner, studieture og besøg her pa skolen. Nedenunder omtales et par af
arrangementerne:

Studietur til Skt. Petersborg
2y var i Skt. Petersborg i uge 10.
ledsaget af Borge Hansen og Yonna
Nissen. Vi havde en god tur. som var
meget oplevelses- og lærerig. Modet
med den fremmede kultur og det helt
anderledes menneskesyn chokerede
os. Gadebilledet i Skt. Petersborg er
fyldt med modsætninger. Uden for de
dyre designer-butikker står folk og
tigger eller prøver på at sælge all lige
fra plasticposer til frimærkesamlinger. Der star stadigvæk statuer og monumen
ter fra kommunisttiden, og en dag gik vi sågar forbi en flok mennesker, som
sang gamle kommunistiske sange, mens de holdt del rode flag med hammer og
segl højt hævet.
En af de ting, som vi lagde meget mærke til. var. al mange folk har jobs, som
er hell overflødige, eller som kunne afløses af forholdsvis simple maskiner. I
metroen sidder der en dame ved hver rulletrappe og styrer start og stop - knap
pen. Mange trafiklys er manuelt reguleret, og der er dobbelt sa mange
ekspedienter i en butik, som der er brug for. Der er massevis af'gadefejere, som
går og fejer del samme sled dag ud og dag ind. selv om der er rent...
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Pa gaden gar alle russere med el meget stift ansigtsudtryk, og i busserne og
togene er der pinligt stille (indtil en dansk 2g klasse vælter ind). Men russerne
er i virkeligheden et meget gæstfrit og festligt folkefærd, nar de forsi rigtig
folder sig ud. Det oplevede vi en aften, hvor vi spiste sammen med en russisk
folkemusikgruppe, som gav os en lille koncert. Nogle af os oplevede også
russere for fuld udblæsning i forbindelse med, al vi var ude at spise.
Levestandarden i Skt. Petersborg cr elendig for de mange. SU er på 70000
rubler om måneden, og del svarer til ca. 70 kr. En månedsion ligger pa 100-200
kr. foren almindelig russer. Del skal lige nævnes, at prisniveauet for dagligvarer
nogenlunde svarer til del danske. Del ligner pa forhånd et umuligt regnestykke
- men togene går til liden! og del gør de. Metroen i Ski. Petersborg cr meget
velfungerende og meget flot. Man kan også benytte trolleybus eller taxa, når
man skal omkring i byen. Trolleybusserne cr normalt sa proppede, at de får 5crcn en fredag eftermiddag her i Kolding til at ligne en søndagstur. Der lindes
officielle taxaer i byen, men langt de Heste benytter sig af private taxaer. Uvis
man skal et sted hen, stiller man sig blot ud ved kantstenen og ligner en, der skal
bruge en taxa. Efter max. 30 sekunder holder der så en mand i en Lada, som
gerne vil tjene lidt ekstra ved at agere taxachauffør.
Vi så en masse flot kunst og arkitektur, blandt andet Eremitagen, også kaldet
Vinterpaladset, og Sommerpaladset, der ligger lidt uden for Ski. Petersborg.
Selv om vi så en masse interessante ting, cr det nok den russiske levevis, der har
gjort störst indtryk. Før vi tog af sled, var der delle meninger omkring rejsemå
let. men det er vores opfattelse, at alle havde en udbytterig lur. Mange tak til
Jørgen, Lise og Astrid for hjælp og kyndig vejledning. Til slut vil vi gerne
opfordre de kommende 2g-cre til at overveje at tage pa studietur et sted, hvor
man maske ikke vælger al lage hen på charterferie eller interrail...
Tenna og Karen, 2y
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Besøg fra Barcelona
I efteråret lob den første del af
udvekslingsprojektet med Barcelona
af stabelen. 2x besøgte Institut
»Montserrat«, øg her i foraret var det
sa vores tur lil at være værter for i all
IS spanske elever og 2 lærere.
Vore gæster ankom I. april om
eftermiddagen med bus og blev
modtaget i kantinen, hvor skolen var
vært ved en kort sammenkomst, før
gæster og værter log hjem lil aftens
mad og genopfriskning af minder fra
Barcelona. Herefter gik del slag i
slag med det program. 2x havde lagt
for deres spanske venner i de 10
dage, de besøgte Kolding.
Selvfølgelig
indgik
diverse
udflugter og museumsbesøg (Lcgoland og Trapholt gjorde stor lykke),
men del største udbytte fik begge
parter af selve del al opleve mødet med en anden kultur end ens egen. I efteråret
var det vores elever i Barcelona, i år var det spanierne, der oplevede, hvad del
vil sige at ga i el dansk gymnasium med all. hvad det indebærer! Modet med det
danske skolesystem var en positiv oplevelse, der nok har sat el og andet i gang
for vore gæster. Især gjorde de fysiske rammer og den utvungnc omgangsform
el stort indtryk.
For begge parter blev der rig lejlighed til at praktisere det engelske, et områ
de hvor spanierne savner muligheder i at opøve talefærdigheden i det daglige.
Overværelsen af timer gav et fint udbytte, selvom antallet af lektioner var rige
ligt stort. En anden gang skal omfanget nok tilpasses lidt bedre, men man skal
jo gøre sine erfaringer.
Alt i all må vi nok sige al udvekslingen har givet begge parter nogle store
oplevelser, væsentligt større end det ville være muligt i forbindelse med en
almindelig studietur, bade fagligt og. ikke mindst, menneskeligt. Der er helt
sikkert skabt nogle varige forbindelser mellem Danmark og Catalonien (ikke
kun romantiske!), lil glæde fordeltagerne, savel som for kommende udvekslin
ger. Altså endnu cl vellykket kapitel i historien om KAG's internationale
orientering.
Finn Jessen

Når kunsten stiger
Det er. som om man får sal sil
eget virke som folkevalgt kunstbetjent lidt i relief ved at besoge
fremmede museer. Vinterpalad
set i Ski. Petersborg med en
samling på ca. 4 millioner
genstande f.eks. Hvilket opsyn,
hvilket arbejde! - eller har de slet
ikke problemer, som vi kender
dem? Snore, der knækker, glas,
der går i stykker, ophæng, der
Katrine Larsen. 3x
bojer og sa videre...
Bort set herfra har dette kunstår 96/ 97 været aret, hvor kunstudvalget, udval
get med de færrest antal officielle moder, er blevet lige lovlig kraftigt reduceret.
I orsl emigrerede Jorgen Gade til Skt. Petersborg, og det har intet med Vinter
paladset al gore. Samme Jorgen Gade kan vi nu regne med al se lil næste sæson,
og så kan han jo begynde at få ordnet lidt af det. der har hobet sig op. Men nu
her i det tidlige forar malte Steffen 1 lejlskov Larsen sa desværre indstille sil
virke pa skolen af helbredsgrunde. Uden ham bliver kunstudvalget ikke helt det
samme igen. Hans fingeraftryk på skolens kunstsamling kan lindes overalt.
Uden at overdrive kan man roligt sige, at del bliver svært at finde en afløser, der
har lyst lil al ga ind i arbejdet med samme begejstring.
Som suppleant for Jorgen Gade trådte Annie Kallerup lil. da vi kom så vidt i
skulptursagen, al vi skulle i gang med realitetsforhandlingen med Statens
Kunstfond. Kunstudvalgets to repræsentanter og Clara Rigenstrup, skolens
arkitekt, drog til hovedstaden i del tidlige forar, hvor vi mødtes med udsmyk
ningsudvalget i Statens Kuntfond. Dette mode blev efterfølgende fulgt op med
beslutninger, der fastlagde den ønskede kunstner lil vores skulpturudsmykning.
Valget .der var en enstemmig afgørelse, faldt på billedhuggeren Christian
Lemmer?, som nok skulle være de fleste bekendt fra en tidligere omtale. Han
har indvilliget i al palage sig opgaven. Den I. maj drog kunstudvalget og arki
tekten atter lil København forat hilse pa og forat præsentere kunstneren for de
overvejelser og ideer, som vi selvfølgelig havde gjort os i forvejen angående
skulpturen i gården. Resten bliver ren procedure i kunstfondsregi og hårdt
kunstnerisk arbejde. Vi afventer selvfølgeligt utålmodigt del videre forlob i
sagen og haber, al næste ars lille kunstberetning har godt nyt at bringe.

Borge ! lansen
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Kalender 1996-97
9. august
uge 33
16. august
21. august

idrætsdag for de nye klasser
3BI på ekskursion til Færøerne med ON
1 utro fest
Koncert for Ig med Kim Sjogren
Introtur Ih
22. august
Introtur Ig
24. august
Lærerudflugt til Ribe
27. august
Elevrådskursus
3. september
SchoolTool kursus fra 9-15 v. Preben Späth
Det nye kantinekøkken tages i brug
4. september
S. - 13. september
FL. TK og VG, Majken (3b) og Joachim (3x) til
sprogkonference pa Rhcin-Maas-Gymnasium i Aachen
Fællesarrangement for 3g. 2hf. musik-valghold og drama:
11. september
Russisk musik v. unge kunstnere fra Ski. Petersborg
forældreaften for Ig
16. september
2hGE og Rj pa ekskursion til Ølst og Daugbjerg
18. september
1 luskursus pa Vingstedcentret
19.-20. september
Elev-aktiviteter pa skolen
24. - 27. september
KAG deltager i uddannelsesmessen i 1 laile Bramdrup 1 lallen
Amerikansk idrætsdag for hele skolen - Svadafest
27. september
29. september - 5. oktober Besog af en skoleklasse + Ferdinando Cabrini fra
Einstein - gymnasiet i Torino
1. oktober
3x på ekskursion til Ribe. Esbjerg og Vadehavet
sammen med de italienske gæster
4. oktober
2Bi og .111 på ekskursion til Hcjlsmindc
8. oktober
Officiel indvielse af kantinekøkkenet: taler, under
holdning og et lille traktement for alle pa skolen.
Indvielse af den renoverede N-sektor.
1 1. oktober
10-11: Fællestime for udvalgte tyskhold med gruppen
»Fahnert. Bartsch & liecht«
Modul 4 kurser for alle lærerne: Internet i under
29. og 30. oktober
visningen v. 1 lelge Blom Andersen og 1 lans-Kurt Gade
Fællestime for musik-valghold: Henrik Strube om
31. oktober
musik, høreskader og tinnitus
12-15: Uddannelseskaravanen pa KAG for 2g, 3g, Ih
31. oktober
og 2h
3 1. okt. - 3. november 3b på ekskursion til København med CB, KP og JO
2b på udveksling i Torino med GL og TK
2. - 14. november
2x pA udveksling i Barcelona med ES og FJ
5. - 16. november
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6. - X. november
uge 45-48
7. november
12. november

2hf samfundsfag i København med O.l
Brobygning: 18 elever fra forskellige skoler deltager
Operation Dagsværk: relativt la elever deltager
Fællesarrangement: Nikolaj Norland optræder m.
sange af Michael Strange fra albummet Navnløs og m.
egne værker

16. november

Skolefest: Cabarct'cn »Til soens folk«, spisning og
dans til Back to Blue
10-12: fællestime for udvalgte franskhold: Margrethe
I lojlund fortæller eventyr
2g3gsa og 3gSA på ekskursion til Kobenhavn med RT
Fællesarrangement for elever, der har samfundsfag:
Villy Søvndal, MF: »Velfærdsstatens fremtid«
Cafedag v. elevrådet
Ledelsen deltager i Vejle Amts kursus for rektorer og
inspektorer
Juleafslutning: lærerrevy
Elevernes julerevy med efterfølgende Svadafest
19: Pædagogisk smørrebrød: Internationalisering
Temadag for 3g: Det 20. århundredes verdensbillede
19: forældrehøjskole: Internet (for internet-klasseme)
Ledelsen deltager i Vejle Amts kursus for rektorer og
inspektorer
Svada fest
12-15: STORM - studieorienterende mode
10-12: fællesarrangement for I g og Ih: Lilian
Hoffmann om narkomisbrug

18. november

27. - 29. november
9. december
11. december
10. - 11. november

20. december
14. januar
5. februar

17. - 18. februar

21. februar
24. februar
26. februar
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uge 10

I .-10. april
3. april

10. - II. april
I S. april

23. april
2. maj
7. maj
9. maj

2y pa ekskursion lil Ski. Petersborg med Bi l og YN
Ik pa ekskursion lil London med CB og HD
lq pa ekskursion lil Kobenhavn med IR
2z pa ekskursion lil Rom med JO og 110
2x: Genbesøg af klassen Ira Barcelona
Brandøvelse (- ikke el ord om Spaniere og ild...)

Ledelsen deltager i Vejle Amts kursus for rektorer og
inspektorer
Musik workshop for musikhold
Svada fest i hallen - Grease
Forårskoncert
Kulturfest
2hf sidste skoledag
3g sidste skoledag
Besøg fra Statens Kunstfond
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Hansen. Sanne Christine
Jensen. Anne Thule Engelbrecht
Kristensen. Line Spcdsbcrg
Larsen. Mads Stinke Kjær
Madsen. Rikke
Michelsen, Annemarie
Mikkelsen. Stine
Mortensen. Jane
Nielsen. Anne Reinholdt
Nielsen. Brian Marinus Feldskov
Pedersen. Dennis Dybdal
Pedersen. Liv Mikaela Sanz Skov
Saric. Amira
Schmidt. Pia Christina Brodsgaard
Schultz, Lene
Skouboe, Lars
Sørensen, Louise Hogsgaard
Sorensen, Marianne
Wiberg. Allan Ipsen

Elever pr. 1. april
1997
la

Abildgaard. Martin Wocrsaa
Andersen. Helle Borup
Bau. Vibeke
Bertelsen. Anne Skovbjerg
Bodin. Jeanette
Christensen. Agnete Grinishave
Fischcr-1 lenrichscn, Natasha
Fogh-Hansen, Lisbet
Forslund, Mia
Jørgensen. Maria Dahl
Lage. Mette
Larsen. Morten I lohn
Lewis. Juno Maria Wiekhorst
Nielsen. Dorte Bjerg
Pedersen. Joan Bødker
Pedersen. Lajla Boe
Pedersen. Michael Thykjær
Petersen. Line Stamp
Sauvr. Henrik
Søby, Morten
Sørensen, Bengt Arne
Sorensen, Merete Rydlund
Thomsen, Linda Baier Hougaard
Thorsteinsson. Rune
Vinkel. Jakob Roest
Westergaard. Vibeke

1k
Andersen. Tim
Busk. Jakob Wilckens
Cartuliares. Mariana Bihuette
Christensen. Annemette Dueholm
Friis, Lonnie Ostergaard
Gorcll. Susanne Kortbek
I lerzog, Louise
Jensen. Annette Nybo
Jensen. Rikke
Jensen. Sara
Jorgensen. Randi
Larsen. Iben Margrethe Bech Biinfcldt
Lomholt. Anette Skov
Lykke-Oster. Regin
Nielsen. Rachel Lykke
Petersen. Kim Kissow
Philipsen. Per Johannes
Schmidt, Nikotine Leed
Skarby, Stine
Waltorp. Mette Marie
Willadscn, Bettina

Ib
Aabo, Martin Balsgaard
Andersen. Camilla Scehagen
Bau. I lelene
Bazel. Radoslava Marouan
Christensen. Christina Skytte
Christensen, Stine Rabølle
Fredensborg-Fogtmann, Christine
Friis, Thomas
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Nielsen. Lars Nyholm
Nielsen, Pia
Petersen. Søren Bygebjerg
Salamon. Maria Christina
Schmidt. Marianne
Sønderby. Line
Sørensen. Cindie
Udengaard, Mette
Ørum. Luise

lp
Andersen, Ane Brogaard
Bolvig. Sine
Brcms-Thcrkclscn, Per
Dahl. Chalotte
Dedenroth-Schou, Anne
Drews, Casper Mejrup
From, Hanne
Ganderup-Nissen. Susanne
I lansen. Karina Øhrstrøm
I lansen. Lea Grove
Jensen, Gitte
Jensen. Jane Dyhr
Jessen. Rikke Bryhl
Knudsen. Jesper Bach
Lauridsen. Sine Lühdorf
Madsen. Anders Grubach
Nielsen. Mette Vriborg
Olesen, Ane Lindholm
Poulsen, Lars Daugaard
Schmidt, Thomas
Tast. Maja Lund
Thomsen. Maja Birgitte

Ir
Barteisen, Tina Friedrichsen
Christopherson, Mette
Dahl. Anders
Eriksen. Louise
Hansen. Sanne Lindegård
I leiwald, Anne
Jensen. Kirstine Buhl
Jensen. Mette Løgstrup
Jeppesen. Jeppe Riddervold
Jessen. Anders Naldahl
Johansen, Pernille Bjørnskov
Jørgensen, Birgitte Gadagcr
Larsen. I leile Vinding
Lauritsen. Lone
Matias. I lanne
Mendel, Jacob Kunkel
Nielsen, I Idle Bork
Nielsen, Line Vesterberg
Pedersen. Majbritt
Schmidt. Lisa Møldrup
Senger. Tania
Sørensen. Dorthe Blomquist
Stromgaard
Sørensen. Jacob I løjbjerg

iq
Brorsbol. Pia
Clausen. Louise Kusum
Dahl, Camilla Louise
Damkjær, Tina Marie I. Klostergaard
Erlandsen. I Idle Dall
Gammclgaard. Marianne Deichmann
Jacobsen. Bonnie Fournais
Jakobsen. Andrias
Jensen. Martin Somod
Jensen. Thomas
Johansen. Susan Kjærgaard
Kolb. Anders
Lange, Jacob
Lorentzen, Nina
Madsen. Janne Lund
Maltarp. Mette Giertz
Nielsen. Kristina

Ix

Agei rddl, Morten Jubl
Bahr, Tine
Bay. Søren
Cavada. Paula Alejandra Hrepich
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Fisker, Peler
Gilling. Jeppe
I lagedorn. Pernille
I lansen. Jacob Nis
I lolck, Katrine Bruhn
I loldl. Martin
I lohn. Anette
Jensen. Line Hcdeboe Borch
Juhl. Peter
Nielsen. Pernille Juul
Nielsen. Yvonne Pia Doj
Nissen, Mette Aaroc
Østersen. Per
Poulsen, Ane Buch
Schlüter. Cindy
Schmidt, Christina
Schmidt. Katie
Sörensson, Sara Maria
Stagaard, Jakob
Thomhav. Lars Gloggengichser
Thulstrup, Anna Sophie

Nordland. Anne Mette Espe
Petersen. I Idle Lykke
Rathje. Rune Holmgaard
Ratjcn, Pernille Kirkcmo
Schmidt. Lotte Juhl
Thorup. Rolf Ehrenreich
Urth, Alexander
1z
Andersen, Christoffer
Andersen, I lanne Birck
Andersen. Lars Norvang
Bertelsen. Jesper Fevre
Bocsen. Sidsel I Idle
Damgaard, Claus
Damm. Gitte
From. Nicolai
Fonss, Anne Marie Due de
Gull. Anette Raaberg
1 lansen, Ann
I lansen, Jesper Borst
Henriksen, Lars
Jacobsen, Nina Lei
Jensen, Diana Grønkjær
Jensen, Johnnie Guldbrandt
Johansen, Annette
Jorgensen, Anders
Jorgensen. Michael Stefan
Madsen. Lars
Madsen. Peter Willemoes
Pedersen. Mogens
Petersen, Brian Kim
Sielemann. Soren Moller
Skytte, Nadia 11er)in
Toft-Petersen. Marie

iy

Ahmed. Abdirahman
Andersen. Randi Ørum
Andreasen, Maria Kondrup
Bujnackova, Lucia
Clemensen, Lisbeth Katborg
Fogstrup, Anders With
Grey, Daniel
Gullilz, Mark
I lalldorsdottir, Rosa
I lansen. Charlotte Marie
Jensen. Charlotte Dam
Jorgensen. Signe Lind
Leideckcr. Anja
Ludvigsen, Claire 1 laigh
Mikaclsen, Trine
Moller. Helene
Moller. Rasmus Ørnbcrg
Nielsen. Christel
Nielsen, I lenrik
Nissen. Morten Wcgclbyc

2a
Billund. Charlotte I lohn
Bogh-Chrislcnsen. Stinne
Buch, Allan
Christensen. Mary Lykke
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S varier, Anders Nis
Sorensen, Lene
Thomsen, Anders Sølvsten
Uldall, Ane Katrine Borgen
Vestergaard, Dennie

Feddersen, Pia
Jensen, Mathias Buch
Jorgensen, Christina Dalgas
Knudsen. Ina Lindhohn
Kok, Rikke Kjær
Kristensen. Nina
Kristiansen, Anders Harboe
Larsen. Michelle
Lauritsen, Mariann Fryland
Madsen, Ditte Louise Refstrup
Mcjbom, Helene Madeleine
Moller. Maja Ulstrup
Nørgaard. Gitte
Pedersen. Rikke
Pedersen, Trine
Petersen. Anja Brogaard
Reiff. Rikke
Skovsgaard, Jane I lojberg
Skott. Bonnie Simone
Thomsen, Dorte Vcjlgaard

2k
Andersen. Stine
Christiansen. Ane Fabricius
Dinescu. Soren Snitgaard
Gjodrik-Anderscn, Erik
I lohn, Karina
Jensen, Anders Stærk
Jensen, Catharina Skodborg
Kjær. Bril Lindholm
Kofoed, Tina
Lind. Pia
Meng. Rikke
Moller, Anja Rikke
Paszkowski. Robert
Petersen. Dorte Nørregaard
Rasmussen, Melle Kibsgaard
Smajlovic’, Mersiha
Sorensen, Linda Hyldal
Sorensen. Per Flugt

2b
Antonscn, Christina Frydensbjerg
Bernhammer, Sanne
Botcher. Lotte Moller
Duehart, Kristina Therese Stig
I lamming. Birgit Jensen
I lausen. Betina
I lauch. Andreas
Jessen. Malene Schmidt
Jessen, Susanne Schmidt
Juhl. Anne Kathrine Uldall
Kristensen. Anne Sofie Dahlmann
Madsen. Maya Fernandez
Madsen. Trine Damsgaard
Mortensen. Louise Smedegaard
Nellofl. Frederik Jacob
Nikolajsen. Simone
Rahbek. Susanne
Rasmussen. Tanja Reinholdt
Richter, Nathan I lall
Sandt, Karin Nedcrgaard von der

2p
Bertelsen, Sanne Møller
Bloch-I lansen, Christian
Clausen, Annette Schaadt
Ebbesen, Jorgen
Eriksen. Anders
Guldbrand, Mette
Johansson. Vickie Helene Thun
Jorgensen. Anne Line
Jorgensen. Peder Gejl
Kristensen. Pernille Kudsk
Lassen. Kathe Skovlund
Lind. I leidi Kjær
Nielsen, Lotte Frimann
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Nissen, Mette Brødsgaard
Olsen. Peter Nørgaard
Rasmussen. Dorte Lowenstein
Rolf. Sune ElofThrane
Stycke. Gitte
Sorensen. Maria Anhølm
Thomsen, Lars Skov

Jørgensen, Rikke
Madsen. Tina
Mimoun. Louise
Nielsen. Lone Ørum
Pedersen. Kristine Zcdcrkof K.
Pedersen. Rikke Toft
Poulsen, Allan
Ravn. 11 cid i
Svangren. Kasper
Thomhav. Jannie Gloggengiehser
Tinglcf, Heidi
Wil ladsen, Dan Nielsen
Wøcrsaa, Morten

2q
Adler, Dorte
Andersen, Allan Borup
Andersen, Jesper I lolt
Caspersen, I lanne
Foged. Lene
Friis, Heidi Kathrine
Haraldsen, Tanja Fuglsang
Hcbsgaard, Jane Kathrine
Ilepworth, Mia
I lohn. Karen I loy
Jakobsen. Lars Obel
Jensen. Line Marie
Johnsen. Lene Birk
Juhl. Thomas
Laubner. Lis
Lund. Finn
Nielsen. Bo Byriel
Nielsen, Jannie Fuglsang
Nielsen. Tanja Kjær
Pedersen, Louise Lund
Rcfslund, I lenriette Katrina
Rudniak, Carina
Schmidt, Christopher Sartov
Simonsen. Amalie Norup
Sorensen, Rune Pukkendahl
Øhlenschlæger, Rasmus

2x
Becker. Nikolaj
Bertelsen. Katrine
Christensen. Anne Louise Damgaard
Fode, Peder
Fønss. Anne Cathrine de
I lansen, Jacob Gregers
1 lansen, Kristoffer
Haulrich, Malene Stovgaard
Johansen. Jesper Almegaard
Kirkemann, Peter
Kjølbyc, Anne
Krarup, Anne Merete
Midtgaard, Jacob Eickhardt
Mosegaard, Jesper
Møller, Lykke
Petersen. Michael Bang
Rasmussen. Marianne Maj
Rasmussen. Michael Bjering
Schmidt, Mette Dincsen
Sørensen, Henrik

2r

2y

Bach, Bent Andkjær
Bendixen, Birgitte
Jacobsen. Kristina Duch
Johannesen. Soren Kjær

Andreasen. Astrid-I Iclene
Bonefeld. Karen Toft
Christensen. Jakob Gerlach
Dahlgren. Michael
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3a

Degn, Ulrik Rahbek
Friis, Michael Bo
I lansen, Anja
I lansen, Jes Winther
I lermansen, Jacob
I lohn. Tine Renatha
I lygum. Frederikke
Janby, Nanna
Jorgensen. Morten Verner
Mortensen. Anders Balsgaard
Moller. Jakob
Nielsen. Morten I Iviid Trolle
Pedersen, Jonas Friis
Pedersen. Lisbet Uhre
Pedersen. Tenna Wcng
Poulsen, Camilla
Vestergaard, Lotte

Andersen, Louise
Andreasen. Janne Lea
Ansbæk, Karen Elisabet Skytt
Berg, Tina Schouboe
Fisker, Louise
Gerken, Line
Greve, Louise
Hansen, Britt
Hensel. Ina
I lolt, Peter Skovsted
Jakobsen, Kamille Godrim
Kaehne. Sanne
Lyskjær, Maria
Nielsen, Jesper
Nielsen. Lisa
Nielsen. René
Nielsen, Simon Leth
Nyby, Line Louise Cramer
Pedersen. I leidi Gaardstcd
Rasmussen. Kristina
Rasmussen. Mette Junker
Sick, Marlene
Smidt, Christina Vibe
Søby, Gitte

2z
Andersen. Louise
Andersen, Rasmus
Andersen. Ruben
Boysen. Susanne
Busch. Lene
Boggild, Simon 11 jorth
Eskildsen, Jeannette
Frimodt-Møller, Soren Rosenlund
Jessen, Marlin Bork
Johannsen, Vivi
Johansen, Lars
Knudsen, Laila
Knudsen, Nadia Gadcberg
Kristensen, Mikael
Laursen, Kenneth Holmgaard
Moller. Malene
Nielsen, Michael
Nielsen, Susan Ravn
Pedersen. Per Floe
Ramsgaard. Nanna Ryssel
Vanning, Torben Møller

3b
Andersen, Christina Elling
Andersen, Martin Tjork Bødker
Andreasen, Majken Kondrup
Asmussen, Sanne
Augustinus. Lise
Buur. Camilla Uldall
Christensen. Camilla Skytte
Erlev, Claudia
Errcboe, Anders
Frølunde. Mai-Britt
Hansen. Eike Charlotte
I lansen. Louise Klinge
Holm. Tina
Hvelplund, Anne
Jensen. Jette Kamilla Røikjær
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S O«

46

Gavnholt, Rune
.lavadi, Seyed Mehdi
Jensen, Brian Thousgaard
Jeppesen. Charlotte Vindfeldt
Jorgensen. Lene Paik
Larsen. Rikke Hedcland
Larsen. Sune 1 lolmer
Lauritsen. Thorbjørn Langhoff
Madsen, Lotte Bank
Mathiesen, Anne Damkjær
Moller. Susanne Fuglsang
Nielsen. Birgitte Carla
Nielsen. Esben
Næss-Schmidt, Kirstine Aachmann
Petersen. Tina Klitgaard
Rasmussen. Jorg Eichner
Schosler, I Ians Peter
Skjoldager, Mikael
Skovscn. Maiken
Sorensen. Annc-Mette Lund
Sorensen. I lenrik Rcfslund

Juhl. Carsten Uldall
Knudsen, Astrid Anna Rogild
Lisberg, Ane
Madsen. Jacob I leide Graves
Munch. Jacob Palle
Pedersen. Dorthe Borup
Sigh. Marie Ladegaard
Sorensen. Charlotte Rgcdal
Thomsen, Kresten I lojcr
3x
Andersen. Frank Krarup
Gregersen. Niclas Renberg
1 lansen. Bjørn
I lede, Kristian Knak
I løj berg. Troels Thune
Ingeby. Sarah Louise
Jensen. Kresten Trolle
Johannsen. Mads Klyhn
Jorgensen. Karin
Jorgensen, Lisbeth Louise
Jorgensen. Niels Christian Kamp
Kallerup. Ric Sclchau
Larsen. Katrine Bentofte
Larsen. Katrine Juul
Lind. I lenrik
Madsen, Jan Visbech
Matthiesen. Lene
Meier. Roar
Mikkelsen. Joachim Adrian
Mossin. Britt Bjørnshauge
Munkedal. Soren
Rasmussen. Christina Skovbølling
Rasmussen. Rasmus Anders
Rocpstorff, Jakob
Secher. Mette
Straarup. Pernille

3z
Andersen. Kresten Vestbjerg
Andersen, Linda
Dossing, Casper
Eriksen, Magnus Borre
Gorski, Soren Damgaard
Høyrup. Keld Dall
Isaksen. Mette Bundsgaard
Janby, Marcus
Knudsen. Jeppe Thestrup
Mortensen. Rune Gedde
Olsen. Birgitte
Petersen, I Idle Friis
Petersen, Lise
Thaarup. Morten
Uldall-I lansen. Ida

3y
Bogh-Christenscn. Morten
Eskildsen, Anne Mvuind
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Asmussen, Stefan
Feder. Karen
Grell, Søren
I lansen. Brian
I lansen. Søren Bolvig
Hübener. Elisabeth Nyholm
I lughes. Bjorn Skovmøller
Jensen. Susanne Brogaard
Jørgensen. Michael Henning
Kalhøj, Dorthe
Kula. Karina Ejsing
Larsen. Anne Krcstinc Lillegaard
Larsen. Rikke Aaby
Nielsen. Claus Bodholdt Meier
Nielsen. Michael Bak Nymark
Nissen. Lotte Brodsgaard
Rohl. Christina
Schultz. Anne Sofie Aunsbjerg
Sigh. Anna Ladegaard
Skjold. Anders

HF eksamen 1996
2k
Autzen. Louise Heltoft
Borgsclius, l ine
Buhl, Sandra
Carlsen, Nieolai
Colding. Line
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 Horslcbcn
Qvist, Camilla Sonja
Sondergaard. Mette
Sorensen. Mette
Thomsen. Kirsten Reeckmann
Tonncsen, Daniel Andre Sibbern
Vestergaard, Nina Rode

2r
Andersen. Tina
Bladt. Barbam Stræde
Christoffersen, Lone I Ijorlh
Christoffersen, Mads Gedved
Gericke, Rasmus
I lansen, Marlene Hauritz
I lansen, Rosa
Jensen, Anette Horby
Jensen, Maria I lelena
Johansen. Stina Goldbæk
Kristensen. Pia
Kurup, Conny
Madsen. Janni Andrup
Mogensen, Merethe
Mortensen. Anne Løvenbalk
Kirchhein
Moller. Vibe Maria Encquist
Nasser, Per Gcisby
Priske, Charlotte
Schmidt, Lasse Birkebæk
Svendsen. Birgit Søndermark
Thranc, Anette

2P
Andersen. Christina Landau
Arfaoui, Karina Damberg
Christiansen, Maria Tatiana
Christiansen. Trine
I lansen. Rikke
11 vi 11 um. Klaus Bauer
Justcscn, Anne Louise
Lauritsen, Thule Peter
Luong, Nghi Tuyet
Møller. Pia
Paarup. Claus Michael
Rechnagel, Betina
Schwencke. Randi Nørgaard
Sørensen, Anette
Thomascn, Anja

2q
Andersen. Mia I løjer
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Haid, Andreas Buhrkai
Hansen, 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
Teckemeier, Nanna Louise
Vollstedt, Anne Søvsø
Wind-Friis, Lea

Studentereksamen
1996
3a

Alles«, Signe Kristine
Billund. Joan
Bojsen, Ann Kristina Mikkelsen
Borggreen. Mette
Jorgensen. Randi Anita
Kjær-Petersen, Maria
Knudsen. Dorthe Høvids
Kragh. Lola Linnemann
Lage. Karina Dalsgård
Langeberg, Steen
Millnitz. Camilla Sondergaard
Nielsen. Ida Maren
Nielsen. Linda Bettina
Nielsen, Pernille llcllesø
Nielsen, Sandra Standley Balsgaard
Nielsen. Winnie
Olesen. Michael I lohn
Pedersen. Kristo lier Buck
Pedersen. Mette Baltzer
Petersen, Anders Storm
Sloth. Torben Emil
Sogaard, Tine Thidemann
Vinther, Dorte

3h
Andersen, Anne-Mettc
Buhl, Helle
Ejsted, Line
Gull, Karina Raaberg
Hansen, Claus Wittrup
Hansen, Jakob Lykke
Hansen, Jesper
Hansen, Thomas
Jepsen, Lene Marie
Kofoed, Bruno
Larsen, Mette I lyldgaard
Leonhard, Jakob Blaucnfcldt,
Madsen, Christina Konstantin
Nguyen. Tuan Duc
Olesen, Carsten
Petersen, Andreas Bang
Pham. Thinh Tran
Philipsen, Christian Lund
Rahbek, Birgitte
Rasmusen. Mads Mcjlhede
Skov, Sune
Staanum. Trine
Sørensen. Stina

3b
Andersen, Bjorn Nørbo
Askjær, Lisbeth
Beirhohn, Thomas
Bruun, Kim
Brørup, Simon
Dam, Jannie I ledegaard
Ebbesen, Trine Maria
Friis, Maria Louise
Gangclhoff, Karen
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.luveng. Sissel Kjær
Kinkel. Bjarke Alexander
Larsen. Tom Rosendahl
Lykkestrøm. Lene
Nielsen. Jens Dalgård
Nielsen. Morten Munk Frost
Nissen. Lene
Petersen. Claus Falk
Petersen. Thomas Saks
Possing. Jesper
Schonberg. Trine
Sorensen. Kim Oxholm
Sørensen. Thomas
Tegl lund, Lisbet
Thomsen. Niels Bo
Vedstesen. Lisbeth Vejlgaard

3x

Bornholt. Daniel
Buechek. Ericha Lindholm
Bylov. Trine Vitting
Christensen. Mette Kjcllbcrg
Christiansen. I lenrik Falch
Graversen. Jens Axboe
Hansen. Christian Friis
I lardtmann, Anja
Henriksen. Poul
Jakobsen. Lotte
Jensen. Charlotte I lagstrøm
Jensen. Dorit Packert
Josefsen. Soren Schmidt
Larsen. Linnea Stinke Kjær
Nielsen. Jesper Lyager
Nissen. Anders
Nymand, Anne
Nørgaard. Sandra Kring
Poulsen. Mette Buch
Schmidt. Kia
Smidt, Dennis
Sørensen. Henriette Margrethe
Salling
Toft-Petcrscn. Mette
Veigaard. Nina
Vestergård. Jakob
Vi uf. Carsten
Ydersiræde. Stinne

3z
Andersen, Soren Voulund
Bahr. Mikkel
Buch. Jacob
Cass. Alex Benjamin
Christensen. Martin Ulrich
Christoffersen. Anne Gedved
Clausen. Lotte
Gadmar. Mikkel
Gregersen. Tina I lorskjær
I lansen. Maj-Brill
Jacobsen. Marianne
Jensen. Michael Dam
Johansen. Christian Blaasc
Jorgensen.Jesper Slery
Jørgensen. Torben Jarl
Kjær. I leile Kalleso
Lassen. Benny
Luong. Dung Chi
Madsen. Mark Adler
Rasmussen. I lanne Fie
Stagaard. Morten
Truyen. Thi Khanh Nhu
Wagner. Tina
Winum, Helle

3y
Andersen. Rasmus Ørum
Andersen. Sanne Stromsborg
Bjerregård. Esben Westphal
Breed. Lasse Winterberg
Buchwald. Ditte
Hammer. Anne Kaas
I Ijorth. Camilla Sandemann
Jakobsen. Anne Risum
Jepsen. Thomas Winther
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Tina T. Harteisen, Ir
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Personalet 1996-97

lærerne

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

Kun I Jaugaaixl Andersen ( KD)
75 56 -10 62
lektoi: biologi. bog-.W- og
Mvitelsinspektor

Ole Amdi (OA)
75 S3 95 74
lektor. matematik
< fratrådt (/. 3/.0/.97)

Inger Ban (IB)
75 53 OS S5
leklor. engelsk. fransk
og italiensk

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

Mogens Bronip (BP)
75 57 27 17
lektor, ilansk. psykologi

Mikael Busch (MB)
75 50 93 70
adjunkt. tysk. fransk
formand for l’K

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

Kirsten Egebjerg (KEi
75 55 24 75
lektor, engelsk, psykologi

Clara Ehrenreich (CE)
75 53 S6 60
lektor, engelsk, lysk

Charlotte Ereundl (CE)
75 57 21 56
adjunkt, dansk,
oltidskmulskab

Mogens Erohmd (EL)

lektor, engelsk, dansk

I lans-Kiirt Gade (GA)
75 53 86 61
lektor. tysk. historie,
skemalagger

Borge I lansen (BH)
75 56 14-11
lektor, dansk, billedkunst

Stig I lansen (Sil)

lektor, musik, dansk

Jorgen Gade ( JG)
75 53 99 86
lektor, dansk, russisk,

I ise Gade (I.G)
75 53 99 86
lektor, tysk. engelsk.
orlov

studieveileder. orlov

Jens Aage I lansen ( JH l

Pia B. Parbo I lansen ( PI I )

7551 81 84

75 81 su 42

lektor, biologi, tekniktag.
stud,vej!., tillidsrep.

lektor dansk, idran

Jens Jorgen Holst (HO)
75 59 82 84
lektor, matematik, tysik.
datala1re

\ ibeke I logsbro (VII )
75 52 99 25
adjunkt, billedkunst, idriet.
design

I jnar 1 lansen ( 1:11 )
75 52 66 74
lektor, geogndi. biologi

Ase Ranting I lelins (Hl J
75 51 80 63
lektor, dansk, geografi,
lasepadagog

Vibeke Gade (VG)
75 53 86 61
lektm; Iransk, spansk, tisk.
konnnunikalionsinspektor

53

Susanne Rye Isaksen (SR)
75 72 00 19
adjunkt, religion. idral

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

Anne Juhl ( JU)
75 54 18 08
adjunkt, dansk, idrat.
studieve/leder

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

Merete Knopper (KP)
75 52 40 83
lektor, fransk, religion

Thorbjørn T. Knopper! TK )
75 52 40 S3
lektor, engelsk, historie

l'lsebeth Korsgaard (l:K)
75 81 60 23
lektor, dansk, samfundslag.
psykologi, studievejleder

54

(iitte 1 indhardt KlugeKil.)
74 53 34 95

adjunkt. engelsk. idra't

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

naturlag

Torben Kristiansen ( KK )
75 53 48 98

Stellen llejlskos Larsen(IIL)

Else Letort ( EL )

lektor, lysik. matematik,
naturlag

lektor, dansk, historie

75 52 36 56
adjunkt, matematik, tdra-t

Kjeld Munch (KM)
75 52 83 95
lektor, matematik, jysik.
naturfag

Birgitte Nielsen (BN)
75 56 16 40

Karl Norup (NO)
75 52 82 85
lektor. Iransk, idrat

adjunkt, samfundslag,
historie

Jorgen Olsen (JO)
75 53 34 66
studielektor. hi s lorie •.
religion

Knud Ole Nielsen (ON)
75 52 90 99
lektor, idræt. biolog

Klaus Grases Petersen (GP)
75 52 39 94
lektor, idræt biologi

Troels Mikkelsen (TM)
75 56 80 24
lektor, oh hu Isk mu /skab,
historie

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

Palle Bind/us Petersen (PP)
75 53 35 44
adjunkt, lysik. matematik.
naturlag

Valdemar Petersen (VP)
75 53 53 52
lektor. fysik. matematik,
naturfag. edb-aas varlig

Pinn W. Poulsen (PO)
75 54 14 94
lektor, tysk, latin

Erik Isstng Rasmussen (IR)

Erik Randnip-Tliontsen (RT)
75 53 OS 56
lektor, samfundslag.
historie

75 57 22 39
lektor, matematik, fysik,
inspektor

Jesper Ratjen (RJ)
75 51 SO 63

Pia Boe Runge (PR)
66 17 73 23

I Idle Schroder (SC)
74 53 50 58

Bo Skibelund (BS)
75 56 12 33

lektor, geografi

adjunkt, spansk. tysk

adjunkt, engelsk, dramatik

adjunkt, musik

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

Else Marie Steen ( ES )
75 53 58 19
adjunkt, dansk, spansk

Lotte Stenlev (LT)
75 53 78 02
adjunkt, musik

Hans Lcbceh Sorensen (I S)
75 56 20 55
lektor, lysik. kemi.
matematik (fratrådt 3I//I-)

56

adjunkt, tysk. Iransk,
ledende inspektor

V ibeke lme(\ I)
75 83 04 91

Birgit Ostergaard (BO)
75 50 54 M

75 53 04 44

lektor, historie, religion.
sam/unds/ag (orlov)

adjunkt, idral

bibliotekar

Susanne Bogh-Christensen

Lærerkandidater efterår 1996:

Navn

Vej ledere

Fag

Lars Thains

Matematik

Else Letorl, Lars Vejen Jensen

Anette Nielsen

Tysk

Finn Poulsen. Mikael Busch

Ulla Holm

Filosofi

Keld Jessen

1 lenriette Knudsen

Psykologi

Mogens Brørup

Anne Granum-Jensen

Matematik

Palle Petersen. Kjeld Munch. Niels Solgaard

Nille Elisabeth Frederiksen

Fysik

Torben Kristiansen, I lans Møbjerg Kristensen

Birgit Thams

Religion

Finn Jessen, Susanne Rye Isaksen

Lærerkandidater forår 1996:

Navn

Fag

Vejledere

Lars Thains

I Jatalogi

Niels Stubbe Solgaard

Anette Nielsen

I )ansk

Pia I lansen, Charlotte Freundt

Annette Porter

Engelsck

Gitte Kluge, Mogens Frølund
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Carsten Uldall Juhl. 3G

Vikarer:

1/8 - 1/12 1996:
1/12 - 15/6 1996:
17/2 - 15/6 1996:

Mette Mortensen (kemi)
Kristian Ronning Petersen
Marcela Mu ños

Fratrædelser:

Ole Arndt, lektor i matematik, ansat i perioden: 1/8-1975 - 31/1-1997
I lans Lebech Sorensen, lektor i fysik, kemi og matematik, ansat i perioden: 1/81962 - 31/12-1996
Steffen I Icjlskov Larsen, lektor i dansk og historie, ansat i perioden: 1/8-1956 31/7 - 1997
Vibeke True, lektor i historie, religion og samfundsfag, ansat siden 1/8-1980.
Vibeke har haft orlov i de sidste to år for at arbejde i U&K-forvaltningen i Vejle
Amt og fratræder nu sin stilling ved Kolding Amtsgymnasium og HF-kursus pr.
31/7-1997. Vibeke True er blevet vicekontorchef i Vejle Amt.

BESTYRELSEN 1996-97
Navn

Adresse

Repræsenterer

Lisbet Bennike

Skipperstræde 5. 1.6000 Kolding

Amtsradet

Kommuneforeningen 75 53 76 36

Tlfnr.
75 52 66 34

l is Ravn Ebbesen

Lindealle IS. 6000 Kolding

Vibeke Toft-Petersen
(Formand)

Fredsled Byvej 14. 6052 Viuf

Erik de Fønss

Nr. Bjertvej 194. 6000 Kolding

Forældrene

75 51 03 75

Nete With Fogstrup
(næstformand)

Poppelallé IS. 6000 Kolding

Forældrene

75 56 85 00

Anders With Fogstrup. ly Poppelallé IS. 6000 Kolding

Forældrene

Gymnasieeleverne

75 56 17 50

75 56 85 00

Lars Poulsen. 1 p

Østerbrogade 23.1.6000 Kolding hf-elevernc

75 52 79 45

I lans Nielsen

Stubdrupvej 30. 6000 Kolding

TAP-personalet

75 50 1S 40
40 53 58 60
75 50 93 70

Mikael Busch

Gefionvej 2S B. 6000 Kolding

Lærerne

Jens Aage 1 lansen

Septembervænget 26. 6000 Kolding

Lærerne

75 51 81 84

Birgitte Dedenroth-Schou

Gyden 5. 6000 Kokling

Eksternt medlem

75 56 91 22

Rektor Anni Kallerup er sekretær for bestyrelsen, og Niels Thogersen er referent ved
bestyrelsesmoderne
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TAP'erne

kontor, kantine, pedel, rengøring,

Pia Andersen ( PA I
75 55 42 02
skolesekretær

I lla Christensen ( L O
75 51 SO 29
skolesekretær

Jette Corydon (JO
75 5S 56 67
kantinen

Pta I lolst
75 52 95 4S
kaminen

Lone Monster(IM)
75 50 67 71
kanlineleder

I Ians Nielsen (UN)
75 50 IS 40

Jan Pedersen (JP)
75 59 S5 13
Pedehnedhialper

rengoring. hallen,
tillidsrepr.

Britta I lansen
rengoring. hallen og adm

< indrnn I lansen
rengoring. M-sektor

I lanne Christensen
rengoring. kantinen

Pedel

Irene ( ireen
rengoring. M-sektoi: og V
sektor
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Elly Andersen

Bente Jacobsen
rengøring. X-sektor

Mette Kramer

lima Molby
rengøring, O- sektor

Lotte Paulli
rettgttring. K-sektor

Hanne Pedersen
rengøring. I -sektor

Annemarie Skov
rengøring. kantinen og
adm.

Soren Damgaard Gorski.
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Inge Olsson
rengøring, I -sektor

Stinne Bogh-Christensen, 2a
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Betty Nora Levisen 1925 - 1996
Kort før jul modtog vi på skolen meddelelsen om, at Betty Levisen var afgået
ved døden. Budskabet kom ikke helt som en overraskelse, idet vi vidste, at hun
i nogle år havde døjet med en alvorlig sygdom.
Betty Levisen blev ansat som skolesekretær på Kolding Gymnasium januar
1968. Hun mødte med bredt kendskab til skoleforhold, idet hun i en arrække
havde været ansat pa skoledirektørens kontor i Kolding Kommune. Hun faldt
hurtigt i tråd med skolens inspektor, lektor Nellemann, idel de begge i deres
arbejde lagde vægt pa sirlighed og grundighed. Som nyudnævnt rektor (1970)
har man vel altid begyndervanskeligheder på det administrative omrade; jeg
kom frelst gennem disse takket være det særdeles velfungerende
administralionsteam bestående af Nellemann. Betty Levisen og Ulla Christen
sen. der var kommet til i 1969.
Betty løste sine opgaver med stor præcision; det var ligesom et krav indefra,
at sagerne skulle gennemføres omhyggeligt og med ordenssans. Det var ikke
altid, vi andre - såvel lærere som elever - kunne leve op til hendes ideelle krav
om orden. I sin iver kunne hun undertiden virke lovlig kontant, men vi forstod
og respekterede hendes intention: Betty holdt af sin skole, og hun satte sit præg
på den i de 23 ar hun virkede som skolesekretær. Hun mødte tidligt hver morgen,
hvor hun med overblik planlagde dagens forskellige aktiviteter. Hun var suve
ræn i udarbejdelsen af skemaer, elevlister og eksamensplaner. Kom nogen i tvivl
om noget, lød det: »Spørg Betty« - og de fik altid svar. Mange kolleger har
kunnet berette om beredvillig håndsrækning i såvel store som små sager. På
rektorposten behøvede jeg ikke nogen bog om »timemanagement«; Betty havde
styr på tingene og kom altid i god tid og mindede mig om aftaler og gøremål.
Det var da også let at overbevise HK og amtskommunen om. at hun skulle
udnævnes til overassistent, hvilket skete i 1977.
For alle os, der har arbejdet sammen med Betty Levisen, var det vemodigt at
modtage meddelelsen om hendes død. Vi vil på skolen holde hendes minde højt
i ære.
Ole Ballisager

Mehdi Javadi, dr
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Linda Andersen, 3z
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Kresten Vi Andersen

