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Velkommen til KAG - skolen med de mange muligheder
Velkommen til et nyt skoleår til nye og gamle elever.

Skoleåret byder på
undervisning i en bred vifte af spændende fag
gode kammerater og inspirerende personale
mulighed for aktiv medvirken i skolens demokratiske organer - elevråd og udvalg
sociale og kulturelle aktiviteter i et kreativt miljø
og skolen forventer til gengæld, at du som elev tager de faglige og personlige udfordringer op. så
skolen både bliver et godt lærested og et godt værested.
Du vil som elev skulle fordybe dig i fagene på en række forskellige måder:
gennem klasseundervisning, projektarbejde, arbejde i mindre grupper, gennem arbejde i
laboratorier, på biblioteket, ved temadage, på ekskursioner og studieture.

Livet på skolen er mere end den faglige undervisning. Der er også en række sociale og kulturelle
aktiviteter i form af morgensamlinger, fællesarrangementer, studiekredse, kulturcafcer, idrætsdage,
frivillig undervisning i kreative fag, fester m.v., som alle inviteres til at være aktive deltagere i.
Årsskriftet her giver el indtryk af nogle af de mange aktiviteter, som samlet er med til at skabe det
gode og kreative miljø, som er en væsentlig basis for arbejdet i fagene.

Arbejdsglæde, ansvarlighed, selvstændighed, tolerance, gensidig respekt og engageret samspil er
helt centrale begreber for det daglige arbejde og samarbejde på skolen.
Med til del forpligtigende samarbejde hører også forpligtigelsen til at følge skolens almindelige
husorden, som ganske enkelt går ud på, at man skal behandle hinanden og skolen ordentligt.
Velkommen til et aktivt skoleår med interessante udfordringer og spændende oplevelser på KAG skolen med de mange muligheder.

Annie Kallerup
rektor

Kalender 2001-2002
August
6. august
9. august
10. august
17. august

20.-23. august

Velkommen til et nyt skoleår
Folkedans i Idrætshallen for Ig og I hf
Musik i auditoriet for Ig og Ihf
Reception for Carl-Johan Bryld og Valdemar Petersen, der begge kan
fejre 25 års jubilæum
Introture for de nye førsteklasser. Alle lager på kanotur med overnatning
i bivuak. Om aftenen er der underholdning omkring bålet

ly ved bålet. Introtur 2001

20.-24. august
31. august

3g BI på ekskursion til Malaga med GP og ON
Introfcsl med fællesspisning og underholdning for I g og Ihf. Derefter
fest for hele skolen

September
4. september
5. september

Bestyrelsesmøde i Kolding Gymnasiums Venner
Elevrådskursus for nye elevrådsmedlemmer

4

la går i vandet. Introtur 2001

5.-6. september
10.-14. september
17. september
18. september
24. september
26. september

28. september

2g3gMm og 2hMM på ekskursion med GA til København
2q på ekskursion til Prag med BN og TM
2gh3g Dr med SC på ekskursion til Odense Teater
Forældremøde for Igog I hf
Fællestime med forfatteren Jan Sonncrgaard
Bo Stief Trio spiller i kantinen. Herefter fællestime for 2g3gMU
Fællesarrangement for alle hf-klasser: "Køn Nok?". Besøg af
Fisseflokken og Pikstormerne
Temadag om Operation dagsværk kl. 9-12. Foredrag, debat, koncert,
teater og dans. For hele skolen
Afskedsreception for Stig Hansen
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3a tegner i sensommervarmen

Oktober
25. oktober

26. oktober
29. oktober
30. oktober
3 i. oktober

Fællesarrangement for hele skolen. Retspolitisk debat med lokale og
nationale politikere
Rygestop-kampagnen besøger skolen
STORM. Studieorientering for l.og 2. hf samt l.og 3.g
2gh3g De deltager sammen med VH i et møde om fremtidens
gymnasiebyggeri
3gSA/l og 3gSA/2 samt MN og BN chatter med Bertel Haarder (MEP)
og Lykke Friis (Dansk Udenrigspolitisk Institut)
Uddannelseskaravanen besøger skolen

November
5. november

6. november
7. november

Besøg af elever fra Kolding Realskole
Lektieværksted, frisport og friformning
Filmaften for 3gTYF/l og TYF/2 med GA og CE
Studiekreds for dansklærerne med Marianne Ping Huang
Besøg af elever fra Kolding Realskole
Operation Dagsværk - undervisningsfri dag. Lærerne og
elevrepræsentanter holder pædagogisk dag om skolens målsætning
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Politisk debatmøde, oktober 2001

8.-9. november
9. november
10. november
12. november

3gSA/l og SA/2 er til projektprøve med BN og MN
Valgmøde med kommunalpolitikere for alle klasser
2g3gFt og2hFT med MB til elevfilmfestival i Århus
Peter Williams er gæstelærer i engelsk i 2a
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14. november
17. november
19. november
20. november
21. november

21 .-23. november

CB og EL medvirker ved kursus for klasselærere fra folkeskolen
Dorotheafest med (caler, fællesspisning og dans. For skolens elever,
forældre og lærere
Badmintonstævne i Hallen
Besøg af elever fra Lyshøjskolen
Besøg af elever fra Lyshøjskolen
2bx id har gæsteinstruktør i taekwon-do
Fællesarrangement for I g. Ih. 2gMU, 2hMU og 3gMU: Koncert med
elever fra Kolding Musikskole
2g3gFl med MB på ekskursion til København
2gh3g De med VH på ekskursion til Kobenhavn

Ekskursion med film og TV til Zentropas studier, november 2001

22.
26.
28.
29.

november
november
november
november

Besøg af elever fra Dyrehaveskolen
Besøg af elever fra Bramdrup Skole og Øster Stamp Skole
2bx id har gæsteinstruktør i taekwon-do
Orientering om 2.års opgaven for 2hf

December
3. december
3.-7. december

Elevrådet markerer AIDS-dagen i kantinen
Stud. mag. Rikke Mønster fra Århus Universitet er praktikant hos ES i
dansk og spansk
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Besøg af elever fra Kolding Friskole
Julerevy og SVADA-fest
Rengøringsassistent Anne Marie Skov har været ansat på skolen i 25 år
Juleafslutning i kantinen

Besøg af elever fra Alminde-Viuf Fællesskole
Praktikanter fra Århus universitet i historie, film og TV, dansk og
filosofi
Praktikant fra Århus Universitet i musik og religion
Besøg af elever fra Set. Michaels Skole og Lunderskov Efterskole
Fysikolympiade
2g’erne til uddannelsesmcs.se i Fredericia
3gFRF i Odense for al se forestillingen "Tartuffe”

Fredagscafé, februar 2002
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21.-25.januar

22.januar
28. jnuar-1.februar

29. januar
30. januar
31.januar

Praktikanter fra Århus universitet i matematik, fysik, engelsk, religion,
fransk og historie
Udvekslingselever fra hele verden får danskundervisning på skolen
Åbent Gymnasium: Tæt på det globale. Hvad er globalisering? Ved
Elsebeth Korsgaard, Birgitte Nielsen og Morten Bülow Nielsen
Praktikanter fra Århus universitet i religion og engelsk
Udvekslingselever fra hele verden får danskundervisning på skolen
Valgfagsorientering og orienteringsmøde for kommende elever
Besøg af elever fra Skanderup Ungdomsskole
Besøg af elever fra Munkevænget Skole

Vikingekvinderfra 3y, fastelavn 2002

Februar
I. februar
4. februar
6. februar

8. februar
18. februar

Reception for udvekslingsstudenterne og deres værtsfamilier
2g3gSa med MN på ekskursion til TV2 i Odense
Volleyballstævne i sportshallen. KAG deltager med et drengehold og et
pigehold
3g volleyholdene til stævne på Munkensdam Amtsgymnasium
2gBI og 2g3gBi med KD og ON på ekskursion til Planetariet i Jels
Elevrådet afholder Fredagscafé med åben scene
Midtvejskursus i kemi
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20. februar

21. februar
22. februar

Elever fra 2gh3g De præsenterer sammen med VH et designprojekt på
konference om gymnasiebyggeri
Åbent Gymnasium: ”Fra det globale til del universelle - et nyt
verdensbillede” ved Niels Solgaard. "Kaos eller stilpluralisme i moderne
musik” ved Bo Skibelund
Besøg af elever fra Brændkjærskolen
Al undervisning aflyst pga. sne

Glaskunsl i München. Ekskursion marts 2002

Marts
l. marts
4.-7. marts

4.-8. marts

8. marts

Besøg af fagkonsulenten i fransk og italiensk Lars Damkjær
lp på ekskursion med KD og BS til Berlin
Iq på ekskursion med CE og FL til København
2abx på ekskursion med MB, IB, CB og TK til Prag
2yz på ekskursion med LG, PP og NT til München
Fastelavnsfest for skolens elever med udklædning, tøndeslagning og
dans

I I

14. marls
18. marls
19. marts

21. marts
21 .-22. marls

En række repræsentanter for skolen deltager i konference om
gymnasiebyggeri
Mel Malone er gæstelærer hos 3s EN
2gh3g med SC på ekskursion til Odense Teater
Kristina Strunge og Jane Petersen fra Syddansk Universitet i Flensborg
er gæstelærere i tysk i 2y, 2b og I b
Åbent Gymnasium: "Fjernsyn med følelse - globale TV-koncepter” ved
Michael Busch saml "Kunstens globalisering" ved Vibeke Høgsbro
Ib med HD på ekskursion til København

Fakler og kunsi i gårdhaven. Kulturfest, april 2002

April
8. april
1 I. april
18. april

29. april

Besøg af 12 udenlandske skoleledere (ARION Study Visit)
München-allen for 2y og 2z med forældre
Foredrag og debat om tosprogede elever
Kulturcafé med teater, udstillinger, film, multimedier, koncerter og
foredrag. Åbent Gymnasium: "Islam - en anden verdensforståelse i en
ny verdensorden” ved Jørgen Olsen og Carl-Johan Brykl
Møderække med arkitekt Steffen Juni om bygningsmæssige ændringer
på skolen starter
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Højt humør på sidste skoledag

Maj
6. maj
7. maj
8. maj

17.
23.
24.
27.

maj
maj
maj
maj

Skriftlig eksamen starter
Sidste skoledag for 3g
Sidste skoledag for 2h med underholdning og fælles morgenmad i
kantinen
Afslutningsarrangement for 3g om eftermiddagen med underholdning og
offentliggørelse af eksamensplanen
Kolding Amtgymnasium og hf-kursus modtager Green Network diplom
Sidste undervisningsdag for Ig
Sidste undervisningsdag for Ih
Mundtlig eksamen begynder
2b og 2y har besøg af Pernille Frahm i forbindelse med projektuge i
historie og dansk
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Der synges og danses til MGP-hittet "Kickflipper". Maj 2002

Nu bliver eksamensplanen snart offentliggjort. Maj 2002
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Juni
14. juni
17. juni
20.juni

Dc første hf ere bliver færdige ined eksamen
De første 3g’ere bliver færdige med eksamen
Translokation med udlevering af eksamensbeviser, underholdning,
spisning og fest

Studiner anno 2001
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Skolebestyrelsens årsberetning.
At sidde i bestyrelsen på et gymnasium er både en spændende og berigende oplevelse. Man kommer
bag om facaden, oplever frustrerende ting, men også hvor alt går op i en højere enhed. En
bestyrelsespost giver mulighed for eftertanke, aktiv deltagelse og indflydelse på demokratisk vis. Et
borgerligt ombud, som varmt kan anbefales.

"Effektivitet, fornyelse og besparelse i Vejle Amt"
I det forløbne år er amtets udspil til "Effektivitet, fornyelse og besparelse i Vejle Amt" kommet til
at fylde utroligt meget. På trods af små besparelser i det samlede budget, har det været en svær
opgave. I ler skulle "kun” findes 3% ! Men hvor ?. Vi var ude i de små petitesser, hvor det virkelig
kunne mærkes. Der var i virkeligheden kun ganske få steder, hvor det var muligt at spare.
En opgave som meget let kommer til al lappe en bestyrelse for kræfter.

Kolding Amtsgymnasium - skolen med de mange muligheder.
Under overskriften "Kolding Amtsgymnasium - skolen med de mange muligheder har vi arbejdet
med hvilke overordnede værdier, mål og resultater, vi skal lægge vægt på i skolens målsætning. En
ægte demokratisk proces, hvor det har været vigtigt, at alle blev inddraget og hørt. Den enkelte elev
eller medarbejder skulle gerne fole et ejerskab for den samlede målsætning. Ord blev vendt og
drejet, sætninger omskrevet, inden alle kunne stå inde for det endelige resultat. En spændende og
lærerig proces, som er nødvendig for at få korpsånd og del rette miljø på arbejdsstedet.
Det faldende elevtal ?
Kolding Amtsgymnasium har haft faldende tilgang af elever. Hvad er nu det ? Er det et modelune tilfældighedernes spil - er det skolepolitiske strømninger ?
Vi kan ikke umiddelbart give svaret, men hurtigt se forskellige uheldige konsekvenser. Derfor har
vi valgt at tage kampen op. Vi tror på Kolding Amtsgymnasium - vi tror på den overordnede
målsætning - og vi vil gerne bringe budskabet ud til de kommende brugere.
Vi vil arbejde på, at en ny bestyrelse, som skal vælges i september, vil få et godt fundament at
bygge videre på, saml nogle visioner for den kommende tid.

Til afgangseleverne ønsker vi held og lykke med den kommende eksamen samt ah godt i fremtiden.
Jeg håber, at 1 forlader KAG med gode minder om nogle "kanongode” år. som I kan være stolte af.
og 1 trygl ser fremtiden i møde.

Med dette i tankerne vil bestyrelsen ønske elever samt personalet en god og velfortjent
sommerferie.

På bestyrelsens vegne

Henning Dannesboe
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- fire dage i München

Grüs Gott

Mandag morgen den 4. marts '02 vågnede en busfuld lettere fortumlede, småtrætte

gymnasieelever fra Kolding Amtsgymnasium op til lugten af sure tæer i den trængte sovebuskabine,
lyden af endnu ikke vågne, snorkende sovetryner og det betagende syn af en storby badet i
morgensol.

Neues Rathaus på Marienplatz

En sydtysk storby oversvømmet af attraktive ølreklamer, markedets dyreste blærebiler på
alle gader og stræder, menneskeliv og fart saml ølstuer, knejper, bryggerier og velsmagende tysk øl

i Maß-evis. Øllenes absolutte hovedstad berygtet for de stolte traditioner og den folkelige kultur.
Mens München slog øjnene op til endnu en hektisk dag. trillede dobbeltdækkeren med

inventar ind på parkeringspladsen foran de to matematiske 2.g-klassers ungdomshotel for de

næstefølgende fire dage. Hans International.
Få timer senere den samme formiddag var det for mange blevet menneskeligt umuligt at

holde fingrene fra den tiltrækkende ølkultur, og gymnasiefolkct vandrede derfor mere eller mindre
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instinktivt og spontant mod de lange borde og de kolde, hjemmebryggede øl serveret i enliters
massive ølkrus ¡Maß],

1 dagene derefter nåede flere gymnasiefolk status af midlertidige fritidsstamgæster blandt
tjenere på Münchens stolte vartegn, den i folkemunde måske mest kendte bygning i München,

Hofbräuhans. Med hånden pa hjertet var det rent faktisk ikke kun den naturligt bryggede øl, som

trak i folk, men ligeså meget kulturen som helhed. Den bayerske ølkultur burde indføres ved lov i

Danmark! Ikke kun for øllens skyld, men for stemningen, livsstilen, samværet og det sociale liv. På

Hoßräuhaits sidder man skulder ved skulder med alverdens vidt forskelligt godtfolk. En enkelt øl

betyder hygge og fællesskab for det bayerske folk.

Friedensengel
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Livet leves på solsiden i München, fordi en rigtigt bayrer tager sig tid til i ny og næ at se
venner og bekendte på ølstuerne og samtidig selv få sig et tiltrængt pusterum. Den spontane, men

uundværlige ølstuesludder kunne man bestemt lære meget af i Danmark. Inden denne

studietursbeskrivelse drukner helt i god tysk øl og livsnydere ¡Der var bestemt ikke tale om 24-timers druk
fire dage i trick i München. men fascinationen af at møde en ny kultur I gives ordet videre til en al Studieturens

mange højdepunkter og veltilrettelagte begivenheder: En dag på Internat Schule Schloss Neubeuren.

Kostskolen har majestætisk til huse på toppen af en lille bjergtop i et gammelt. Hot slot. Slottets
tilblivelse og skiftende tilhørsforhold er i sig selv nok til en fuldfed historieopgave, så denne del af

skolebesøget udelades. I stedet overskred mange af KAG-eleverne den sproglige barriere og kastede

sig på dybt, tysk vand for at prøve kræfter med den tyske sprogkunst og det tyske ungdomsliv pa

kostskolen.

Internat Schule Schloss Neubeuren

Kostskolebesøget udspillede sig derfor på Benjamin Lebert og alle de andre filmimplicerede
vanvittige venners absolutte hjemmebane. Det blev for de koldingensiske gymnasieelever derfor et
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overbevisende gensyn med den meget anmelderroste, omtalte tyske ungdomsfilm med Benjamin

Lebert i hovedrollen. Da filmen blev skudt i kassen for snart fem år siden på kostskolen, var liere
af skolens nuværende ældste elever deltagende statister i filmatiseringen af ungdomsromanen ved

samme navn. Flere af de for os jævnaldrende kostskolcclcver kunne derfor vældigt berette om den
gang med Lebert.

Dette lille sammenfald med Crazy tysktimerne på gymnasiet gjorde bestemt ikke besøget
mindre succesfuldt hos et ellers meget nysgerrigt elevhold og en veloplagt lærerstab. Faktisk faldt

flere begivenheder i hak denne dag, så det den sammen aften lykkedes al slå to fluer med et smæk.
Først serverede skolens kokke den elskede, men også berygtede Weiswurst med tilbehør til

middagen i spisesalen, og derefter fik alle koldingensere stillet deres tyske øltørst som særligt
indbudte gæster til skolefest i kostskolens næsten ridderlige festsal den samme aften, inden bussen

med højtlydt fællessang vendte snuden mod München igen en sen aftentime.

Sydtyske specialiteter

For lige at afslutte denne perlerække af tyske kulturspecialiteter behørigt skal der på 2.y &
2

.z's vegne lyde en stor tak for turen til Niels Thøgersen, Palle Pedersen & Lise Gade. Samti
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det være på sin plads at rette en ydmyg bøn til skolens studieturskassc. Fire dage i München er

ganske enkelt lige i underkanten taget i betragtning af alle de seværdigheder og begivenheder, vi
måtte efterlade ubesøgte torsdag aften i bussen på vej mod Danmark igen - Men så bliver der
forhåbentlig penge til overs til en 3.g-højniveautur i næste skoleåret...

Michael Seeberg

Der er stadig sporvogne i mange af Münchens gader
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Tyvstart din karriere
Dansk Industri har i et samarbejde med nogle udvalgte virksomheder i 3
forskellige amter udlovet 41 industristipendier. 20 af disse i Vejle amt.
Stipendierne gives til gymnasieelever med naturvidenskabelige fag på højt
niveau. Industristipendierne skal skabe interesse for et emne, som mange
betragter som dødkedeligt. De skal give eleverne en ide om. hvad de kan
bruge en ingeniøruddannelse til, og hvordan fagene bruges i praksis. Det
endelige mål er selvfølgelig derved at fremme tilgangen til de
naturvidenskabelige uddannelser.
Oprindeligt var ideen at gymnasieeleverne skulle arbejde med projektet i
efterårsferien, men del er nu også blevet muligt at søge et stipendium i de
to efterfølgende uger.
Dansk Industri har oprettet en hjemmeside hvor eleverne kan læse om de forskellige stipendier,
www industristipendiet.dk Øverst på første side skriver de dette:
"Måske tror du, at ingeniører dagen lang sidder mutters alene på et kontor på deres kontorstol og
laver langhårede beregninger, til de får ondt i både hoved og ryg? / Sådan er det ikke. ”
Jeg havde med vilje valgt et stipendium med lidt mere kød på end de Heste. Opgaven lød på at
opbygge et print ud fra bestemte komponenter og programmere del, så slutproduktet blev el ur. Det
var Elektrolux i Fredericia der havde stillet opgaven, og det var påkrævet at have fysik på A niveau.
Jeg kendte intet til Electrolux, så jeg spurgte venner og bekendte om der var nogle der kendte
virksomheden. Da der ikke dukkede nogle skrækhistorier op, søgte jeg stipendiet.
Det første møde med virksomheden foregik temmelig fredeligt. Jeg mødte hende jeg skulle
arbejde sammen med, og selvfølgelig også Keld Christensen der skulle hjælpe os helskindet igen
nem. Vi gennemgik de enkelte dele af opgaven. Del lød til at blive el spændende forløb.
Meget af den første dag gik med at se hele virksomheden og møde en masse af de folk, der
arbejdede i de forskellige afdelinger. Vores tourguide Keld havde limet del sådan, al den 3 limer
lange tur rundede af i performancekøkkenet. Tilfældigvis lige da de havde bagt en kage :-)
Herefter blev det alvor. Vi brugte resten af første dag med at gennemgå en masse program
merings kode. Tirsdag skulle vi omskrive koden, så vi fik et ur. Mens den ene programmerede
arbejdede den anden med loddekolben. Inden vi fik set os om sad vi på hver vores kontorstol og
lavede langhårede beregninger. Onsdag forløb på samme måde, og selv om det var svært, havde vi
det alligevel vældig sjovt.
Da uret var færdigt, var vi kun halvvejs. Vi skulle teste printet på alle leder og kanter. Efter
dette så vi på strømforbruget og andre centrale problemstillinger. Alt dette skulle indgå i vores
rapport. De sidste to dage fik vi lidt travlt, men det viste sig ikke til at være noget problem.
Alt i alt vil jeg sige at det var utrolig spændende og udfordrende. Samarbejdet med Keld gik
rigtig godt. Han hjalp os når vi ikke selv kunne komme ud af problemerne og gav en fin støtte.
Rapporten blev ikke helt færdig fredag, så der blev en hel del at se til i weekenden. Jeg havde ikke
søgt stipendiet i efterårsferien, så jeg skulle lige have set på det, jeg havde glippet i ugens løb.
Rapporten skulle fremlægges i fysik, så Torben kunne se om jeg reelt havde fået noget ud afugen.
Dansk Industri sendte spørgeskemaer ud til Elektrolux, Torben og mig, hvor vi skulle vurdere
forløbet. Alle vurderingerne blev sendt ind til DI. der bedømte alle stipendierne ud fra del bedsle
samarbejde mellem skole, elev og virksomhed. Ud over de 1500 kroner vi fik for at deltage, blev
den bedste rapport også kåret og præmieret med et digitalt kamera. Da jeg jo havde arbejdet
sammen med Anita fra Rosborg Gymnasium måtte de uddele digitale kameraer til os begge, Keld
fra Elektrolux og begge vores fysiklærere fik også et digitalt kamera. Nu får vi at se om det gavner
på karakteren når jeg nu skal op i mundtlig fysik :-)
Christian Dannesboe

Frisport og stævner.
I årets løb har der været mulighed for at følge jazzdans, badminton, volley og fodbold som
frivillig idræt efter almindelig skoletid.
Skolen har deltaget i de landsdækkende skoleturneringer i fodbold, badminton og volley.
Det er første gang vi har deltaget i fodbold, og vi havde meldt et drengehold og el pigehold til
turneringen. Der var stor interesse for at komme på skoleholdene - navnlig for drengenes
vedkommende. Der var således over 25 til træning et par eftermiddage i september forud for
stævncme. Trods et på papiret meget stærkt pigehold, der var til stævne i Haderslev og et ikke
mindre frygtindgydende drengehold, der dystede på Munkensdam, ja så lykkedes del os ikke al
vinde stævneme, så vor deltagelse i turneringen sluttede med de indledende stævner, men vi
markerede os fint.
I volley har vi deltaget med 4 hold nemlig i gruppe 3 (3g+2HF), hvor et pigehold og et drengehold i
februar var til stævne på Munkensdam, og i gruppe 2 (2.g+lHF), ligeledes med et pigehold og et
drengehold, og her afholdt vi selv det indledende stævne. Ingen af vore hold kvalificerede sig til
videre deltagelse - tættest på var gruppe 2 drenge, der i en jævnbyrdig finale målte se sig slået af
Munkensdam.
ON

Frisport - badminton
I efteråret tilbydes der badminton som frisport i skolens sportshal med mulighed for at spille mod
hinanden en gang om ugen indtil juletravlhcden lager over. Uanset niveau kan alle være med og
hvis man har lyst er der mulighed for al spille mod elever fra andre skoler.
Kag deltog sædvanen tro med el badmintonhold i den landsdækkende gymnasielurnering og var i
år arrangør af et regionsstævne. Trods hjemmebanefordel var det dog favoritterne fra Horsens der
vandt foran Viby og KAG. med Aabenraa på sidstepladsen. Både Horsens og Viby havde
ungdomslandsholdsspillere med og det var spændende for alle al opleve badminton på meget højt
plan i KAG's sportshal. KAG's spillere ydede alt hvad de havde og trods sportslige skrammer fra
kampene imod Horsens og Viby blev æren reddet foran hjemmepublikummel med en sikker sejr
over Aabenraa.
JA

Thomas 3.z henter singlen hjem mod Aabenraa.

23

Kulturaften på KAG
Foråret blev hilst velkommen af KAG ved at afholde den traditionelle kulturcafé. Forskellige
former for underholdning var velforberedt af elever fra alle tre årgange. Forårskoncerten var en af

dem og et program spækket med fed musik var klar til start. Alle 1 .g’erne skulle som altid opføre et

nummer fra hver klasse, hvor alle klassemcdlcmmer var "tvunget" til at deltage. For nogle medførte

delte kolde klamme hænder samt en mave fyldt med sommerfugle i alle størrelser. For andre var
indtagelsen af scenen blot en leg. Heldigvis var publikum rolige og bifaldende, hvilket fik
mikrofonerne til at virke knap så farlige.

Mange hits blev fyret af så der var rig mulighed for publikum til at sidde og nynne med. Men det

var ikke kun 1 .g’erne der trumfede igennem, for valghold fra både 1 .hf. 2.g og 3.g havde et par
numre klar. Musikken var nu mere rytmisk og eksperimenterende, hvilket skyldes at niveauet ligger
højere for valgholdene. En sang/kanon om diæt blev udført talende og blot ved udtalen af enkelte
ord. Det lød svært men godt. Det samme gjorde klaversonaten 545 1. sats af W.A Mozart spillet på

el-guitar af blot to unge fyre. Mozart selv ville have lænet sig tilbage i sædet og nydt denne Hotte
udførelse af sit eget værk, del er jeg sikker på.

Tilskuerne blev præsenteret for et stort spekter af musik helt fra f.eks. ABBA til Pink Floyd, fra
Drori Hansen Furniture til kendingsmelodien fra tegnefilmen "Prinsen af Egypten” og til sidst den
populære "That’s what friends are for". Mange havde den aften optrådt på scenen og det var en fryd
fer øjet.

Maria S karby
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Fredagshygge i musiklokalet
Del er altid ran at få lov til at udnytte de faciliteter skolen byder på, så som musiklokalet. Derfor
har vi været nogle 8-10 stykker fra l.g og I .hf, der har brugt et par fredag eftermiddage i selskab

med hinanden og instrumenterne. Dog har vi også fået lidt hjælp og støtte fra Bo Skibelund, der
med vældig engagement har givet gode ideer. Selv har han også skrevet et lille nummer "Batman",

som vi ligeledes har spillet og sunget. Udover det. har vi selv haft lov til at vælge musikstykker og
genre. Det blev desværre ikke til mere end et nummer, men det var til gengæld også både sjovt og
hyggeligt. Desuden lærte vi da også lidt mere om hinanden og om sammenspil, for det kræver lidt

når ikke alle er vant til at spille i "band”.
Alt i alt har det været herlige timer i musiklokalet og for os musikinteresserede er del rart at have

et sådant til rådighed. Det kunne nu være endnu sjovere hvis det kunne tiltrække lidt tiere, for der er
skam noget for enhver smag.

Maria Skarby

Skolens Dorothea-orkester leverede en stor del cif lydsiden til forestillingen "Dødskarrusellen "

25

Gymnasiepraktik.
I perioden fra I. december og indtil vinterferien var Kolding Amtsgymnasium med i en
gymnasiepraktikordning for studerende på Århus Universitet. Ordningen var et tilbud til studerende
på sidste del af studiet om at komme ud på gymnasierne og afprøve lidt af teorien i praksis. De
studerende fik på den måde lejlighed til at snuse lidt til arbejdet som gymnasielærer. Ordningen
indbefattede også en mulighed for gymnasieelever om at afprøve livet som universitetsstuderende.
På vores gymnasium havde vi besøg af hele ti studerende primært inden for de humanistiske
fagområder. Hver især fulgte de en eller to af de faste lærere i en uge, hvor de primært overværede
undervisningen, men hvis de ønskede det, kunne de også selv stå for timerne eller blot dele afen
time.
Jeg havde selv en meget engageret og dygtig studerende i december måned med fagene dansk og
spansk. Det var ikke kun selve undervisningen, hun var med til, men hun deltog i alle de aktiviteter,
jeg havde på mit ugeskema den uge. del vil sige møder med kolleger, forberedelse, læseværksted
med mere. Først på ugen observerede hun undervisningen på et I .g hold og tre 2.g hold, og sidst på
ugen underviste hun selv I g i spansk og 2z i dansk. Derudover så hun også en time, hvor der blev
undervist på hf. Eleverne tog meget vel imod hende, det var sjovt at have en ny og helt ung kerer.
For mig som lærer var det inspirerende og spændende med det friske pust, de studerende bragte
med sig fra universitetet.
Det var en rigtig god ordning, som alle var glade for. Næste skoleår får vi en lignende
gymnasiepraktikordning, hvor nogle af vores elever i en kort periode får mulighed for at være
dansk- og engelskstuderende på Syddansk Universitets lokale afdeling i Kolding.

Else Steen

Fra udstillingen ’’Body and soul"
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Dorotheafesten
Danseskoene var pudsede og balkjolerne struttede, da 475 forventningsfulde
gæster ankom til KAG lørdag aften.

Gitte og Boby ( la) i galla-dress

De konfetti bestrøede gulve sukkede efter at blive indtaget og i barerne stod de
vordende bartendere klar til at lange skummende øl over disken. Der var lagt op
til et brag af en fest!
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Mens del ene hold gæster satte sig til bords i Ø-sektoren, så det andet skuespil
i kantinen. Eleverne fra drama havde arbejdet med stykket ’’Dødskarrusellen”
gennem liere maneder og nu skulle det stå sin endelige prøve. Stykket handlede,
som titlen indikerer, om døden, hvor skæbnen spillede en stor rolle for de
personligheder der var albilledet.

Scene fra forestillingen "Dødskarrusellen ”
Man fulgte "Døden” gennem forskellige lider, hvor han på forunderlige og
uforklarlige måder tog alt fra nonnerover flower-power Birger, til bjergbestigere
med sig, for til sidst at lade dem agere hver sil led i hans dødskarrusel.
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Skuespillerne formåede at fange publikum med deres individuelle talenter inden
for drama. Ros til skuespillerne for de Hotte præstationer.

Hygge i Pianobaren

I pausen åbnede cafeerne, som alle havde deres personlige indretning og
betjening, men som alle var hyggelige og indbydende. Der blev serveret øl, vin.
vand og kaffe, saml lidt lækkerier til den søde tand. Dette skete i skiftet mellem
de to hold, hvor de, der lige havde set teater, gik til middag - og omvendt.
Middagen bestod af to aflange frikadeller, der til forveksling lignede
fiskepinde, en mega stor bagt kartoffel og salat. Prikken over i’el var den lækre
og velsmagende sovs. Da middagen var spist og det sidste spotlight på scenen
var slukket, blev dørene til den disco-pyntede V-sektor åbnet. Bandet Boogie
Knights dansede ind på scenen med deres stramme glimmer tøj og fake 80’er
hår. De bragte stor glæde på dansegulvet, som hurtigt fyldtes af lærere, forældre
og elever. Der blev svedt, drukket og kisse-misset i hjørnerne, hvilken herlig
aften ! !
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Gang i festen i Ø-sektoren

Kl. 01.00 sluttede festen på skolen, men for de flestes vedkommende fortsatte
den i byen. All i all må man sige at del var en indholdsrig aften, som forløb
succesfuldt. Det er helt sikkert noget der skal gentages de næste mange år.
Kira 2.a og Maria I .b
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Essay-konkurrence!
Del hele startede en fredag tilbage i kolde og snehvide februar måned, hvor adskillige
institutioner var lukket pga. sneglatte veje samt de tykke snelag. De fleste brugte denne fridag til
hygge med varm kakao og uldne sokker og muligvis en god flimmerforestilling. Dog havde
Henrik Seeberg, fra kommende 3.y, valgt at beskæftige sig med noget ganske andet. En dansk stil
skulle skrives, men ikke en helt almindelig stil. Henriks dansklærer havde på vegne af Læger
uden Grænser opfordret hele klassen til at deltage i en essay-konkurrence med temaet "Mennesker
på flugt”. Dette ville ikke blot gælde for en aflevering, men som sagt være en mulig vinder i en
landsdækkende konkurrence med et dommerpanel bestående af bl.a. Tøger Seidenfaden. Bertel
Haarder, Klaus Rifbjerg og Anne Marie Helgcr. En sådan udfordring kunne den unge Henrik
simpelthen ikke lade passere, så denne februardag placerede han sig foran computeren og
begyndte at søge og suge til sig af ideer. En god portion af viden, nysgerrighed og personlig
interesse, resulterede i en indholdsrig og alt sigende essay, "Hvor går grænsen? -ansvarsfølelse og
menneskelig forståelse”, som ud af 60 andre gymnasiedeltageres essays tog æren for en Hot 2.
plads.
Men hvad gemmer der sig mon bag denne essay? Hvad var det der lokkede Henrik? -Og
hvordan følte han sig inspireret? Jeg afholdt en sandhedens time med Henrik for at komme tættere
på hans personlige budskab.
Del er ikke helt tilfældigt, at Henrik sådan følte sig motiveret til at skrive om et så aktuelt emne
som "Mennesker på flugt”. Lige så længe han kan huske har han været en nysgerrig og
opmærksom person, der har interesseret sig for det, der er foregået omkring ham. Men det er først
i de senere år, at han rigtig er blevet hooked på politik, samfund og journalistik. Han har været
ungdomsjournalist for KEUM-bladet Grønt Liv og er nu med til at redigere bladel. ”Jeg er ret vild
med al lege med ord og kan godt lide al udnytte friheden lil del.” fortæller Henrik, der også har
samfundsfag på højt niveau. Henrik er i det hele taget meget aktiv og gør meget for at holde sin
viden "up lo date”. Dog siger han selv, at det også har betydet noget, at han siden folkeskolen har
haft engagerede og nærværende lærere .
Den unge forfatter lager i sit essay udgangspunkt i en reklame for emnet "Mennesker på flugt”
omhandlende pigen Rashid, der får sit studentergilde ødelagt pga. uniformsklædtc soldater, der
brutalt bryder ind og lager hende med. Henrik bed sig specielt mærke i denne reklame, da han
følte den var relaterende. Om et år er det ham selv, der sidder med huen, godt nok uden truende
pistoler, da Danmark er en sand kontrast til det land. Rashid befinder sig i. Men det var for Henrik
en provokerende reklame, som han syntes ledte op til heftig debat. Han føler al denne reklame
netop retler sig mod ham og andre unge, for del er den generation, der står med fremtiden i
hænderne. De skal være med lil at bestemme, hvorledes udlændinge i det hele taget skal hjælpes
og om de overhovedet skal? Dette mener Henrik. Men det støder ham at opleve et flertal af unge,
som støtter op omkring Dansk Folkeparti. Det gør fremtiden farlig. "Danmark har et stort ansvar
til al hjælpe. Og den hjælp skal vi strække så langt som muligt.” siger Henrik. Han mener at
Danmark ligesom andre EU-landc har det for "godt”, da vi lider afen tryghcdsfølelse, som gør os
følelseskolde overfor vores medmennesker på flugt. Dette er chokerende, men giver alligevel stof
til eftertanke. Har Vesten mon glemt hvad solidaritet er?
Henrik mener at Vesten blander sig for meget i den politik, etik og moral som der leves efter i
de kulturer, som f.eks. Rashid kommer fra. Derimod skulle vi hellere være opmærksomme og
åbne overfor dem, der flygter og søger vores levemåde, dvs. flygtninge. Dermed ikke sagt, at de
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ikke skal indrette sig efter vores regler love og acceptere dem. men de skal som os have retten til
at ytre sig og tro på deres egen religion. "Vi kan ikke påtvinge dem alt hvad vores kultur
indebærer, men vi kan godt tvinge dem til at komme videre." Henrik er sikker på at mange af de
udlændinge der kommer til Danmark har meget mere al byde på end vi tror. De har en anden
viden, der sammen med vores kan udvikle og styrke samfundet. Dette kræver blot at vi lytter til
dem og har forståelse for deres kultur. Hvis vi nu viser lidt mere forståelse vil de måske have
lettere ved at integrere sig?

Henrik Seeberg 2y
Henrik håber på at modtagerlande som Danmark og andre EU-lande vil få "raset” ud og derefter
få en form for dårlig samvittighed over denne skarpe højredrejning. Resultatet vil forhåbentlig
blive en erkendelse af det ansvar som forventes. "Vi behøver en meget positiv tro på fremtiden,
for at komme gennem de frygteligheder der foregår i verden lige nu" siger Henrik, som i hvert
fald er klar over sil ansvar for al bevare fremtiden.

Henrik Seeberg vandt 3000 kr. for sit essay, hvilket man roligt kan sige er vel fortjent.

Maria Skarby

Læs Henriks essay på de efterfølgende sider
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Hvor går grænsen? - ansvarsfølelse og menneskelig forståelse
Af Henrik Seeberg

"Glassene fyldes på ny og fadene sendes rundt igen. Festbordet bugner af god mad. familien
er samlet. Rashid er hovedpersonen i dag. da hun netop har laet papirerne og huen på en bestået
studentereksamen. Som borger i el totalitærstyret land er Rashid underlagt strenge regler og hårde
strafferammer.
Som et lyn fra en klar himmel opgives alle hensigter, håb gennemskæres, og ønsker
smadres. Da døren sparkes ind. ophorer liden. Alting står stille i forskrækkelse. Gæsterne sidder
ubevægelige tilbage - chokerede.
Studentergildet ødelægges af regeringsmagtens
efterretningstjenestes pludselige besøg. Bedst mens den stolte far står triumferende for bordenden
med blikket rettet lykkeligt ud over forsamlingen, klar til al hylde sine datters hidtil usete bedrifter:
Den første i slægten med en uddannelse. Sekundet efter smækker døren - de tre uniformsklædte
officerer forlader uanfægtet selskabet med Rashid i et jerngreb og et pistolløb i nakken.
Studenterhuen ligger symbolsk tilbage på gulvet - årsag til hele episoden. Viden kan være farlig, da
indsigt kan blive til oprør mod det fungerende styre.
Rashid er få timer forinden blevet kronet med huen. Sidste eksamen afsluttet med et
ellevetal som belønningen for en diskussion om vestens stærke kulturpåvirkning på hendes eget
samfund. 1 et lammende øjeblik falder alt dette til jorden og knuses i tusinde stykker af fortvivlelse.
Som offer for militærjuntaens frygt for oprør. Uddannelse giver dannelse, forståelse og viden, en
viden som nødvendigvis ikke kan acceptere diktatur, urimelighed og undertrykkelse. Rashid er
derfor naturligvis en aktiv frihedskæmper for større demokratisk frihed og bedre fundamentale
rettigheder for kvinder i almindelighed i samfundet. Flere gange er hun i sidste øjeblik undsluppet
regeringens skruppelløse vold mod de fredeligt alholdte demonstrationer, som hun aktivt deltager i.
Faktisk drømmer Rashid om en kandidatuddannelse. Forhåbentligt som læge. Hun ønsker en
fremtid fyldt med ambitioner og fremskridt gennem volontørarbejde og humanitært engagement.
Rashid er sandsynligvis forsvundet fra jordens overflade i statsmagtens suveræne varetægt.
Hvordan kan Rashid forklare og overbevise bødlerne i forhørs- og torturrummet om meningen med
sine hensigter og fremtidsvisioner? Ser Rashid nogensinde dagens lys igen?”
Hvad med Rashid? Hvad hvis hun pludselig står og banker høfligt på den danske
udlændingestyrelses dør? Vil hun efter nogle år i Sandholmlejren få en fod indenfor i varmen for til
sidst al opnå asyl og slippe gennem nøglehullet? Danmark ønsker overfor omverdenen al fremstå
som en solidarisk, flygtningebevidst og humanitær nation. Danmark skal være et foregangsland på
det internationale felt. Samtidig ønskes respekt for traditionerne og det hævdvundne danske
samfund. Danskere bærer en stærk nationalfølelse og fædrelandskærlighed. Med en fod i hver lejr
står Danmark splittet i en konflikt mellem medmenneskelighed for enhver pris overfor eksempelvis
flygtninge og på den anden side det samfund og den nation, som vi elsker så højt. For nogle
politikere ses et muligt fremtidigt multietnisk, dansk samfund som Danmarks definitive undergang,
mens andre mener, at Danmark slikker halen mellem benene, hvis ikke Danmark påtager sig sin del
af flygtningeansvaret. Rashids eventuelle asylansøgning vil utvivlsomt stikke til nogle sårbare
normer og følsomme værdier, som fortsat kastes rundt i ringen til åben debat i et civiliseret, dansk
samfund. Danmark vil blive låst i et dilemma.
FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheder, vedtaget den 10. december 1948. siger, at
enhver har ret til undervisning og ingen må underkastes vilkårlig anholdelse.
Menneskerettighederne er udformet som en universel lov gældende for alle mennesker på jorden.
Fortællingen om Rashid bevidner dog, at dette ikke altid er tilfældet, da de førnævnte artikler i
verdenserklæringen ville have beskyttet Rashid. Vesten gør ofte deres love og rettigheder globale
og dækkende for hele verden. Dermed menes, at vesten vurderer forholdene i andre kulturer i
forhold til menneskerettighederne. Vesten fordømmer andre kulturformer, hvis de ikke overholder
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menneskerettighederne. Hvilke menneskerettigheder gælder i det land, hvor Rashid bor? Hvorfor
skulle de have de samme rettigheder som Vesten? Det er muligt, al magthaverne i hendes styre rent
faktisk har opstillet egne regler og krav. Tilfældigvis matcher de bare ikke lige Vestens ’’rigtige”
love. Det kan derfor være problematisk at slæbe det samfund, som Rashids fortælling tager
udgangspunkt i. for fx den internationale krigsforbryderdomstol i Haag og uden videre stille
skurkene i militærkuppet til ansvar for vores regelsæt, hvis de lever efter andre normer.
Enhver har ret til i andre lande at søge og få tilstået asyl mod forfølgelse, siger FNs
Menneskerettigheder. Gælder det også for Rashid? Eller er hun ikke forfulgt nok? Hvor grov skal
den forfølgelse være, som Rashid er udsat for? Flygtninge som Rashid kan i værste fald måske ende
som kastebold og uskyldigt offer for et indviklet, koldt politisk magtspil mellem modtagerlandene
om flygtningeansvar -og forpligtelser. Hvem har pligt til al yde hjælp og forsørgelse? Uafvidende
bliver Rashid måske hvirvlet ud i en rødglødende debat om etik og moral i den vestlige verden og
Danmark. Det internationale samarbejde er altafgørende nødvendigt for flygtningenes rettigheder
og tryghed.
Hvor langt har Anders Fogh og alle de andre folketingspolitikere på Christiansborg tænkt?
Er der sammenhæng i den politik, som de fører, når de afviser asylansøgere som Rashid? Hvordan
vil de forholde sig? Under valgkampen i efteråret '01 stod politikerne nærmest i kø for at fortælle
om ungdommen som Danmarks fremtid og uddannelsens altoverskyggende rolle for morgendagens
samfund. Ungdommen er Danmarks råstof. Danmark bør vel prise sig lykkelig for at modtage en
ambitiøs og målrettet yngre kvinde som Rashid med mod på livet? Måske vil hun blive modtaget
med åbne arme i glæden over en udefra tilført styrkelse af del åbne, flerkullurcllc danske samfund.
Læger er i øjeblikket i høj kurs på det danske arbejdsmarked, derfor har udlændingestyrelsen måske
el oplagt argument for at byde Rashid indenfor. Omvendt ville Rashid sandsynligvis møde ligeså
mange kolde skulde og lomme løfter fra andre danske politikere. Kampen for al bevare den danske
nationalstat vil overskygge mulighederne i et multietnisk samfund. Pia Kjærsgaard og Dansk
Folkeparti vil straks råbe vagt i gevær. Hvor går grænsen mellem det tilladte og det uacceptable i
det danske samfund og verden som helhed. Hvor langt vil mulige modtagerlande strække sig i
barmhjertighed og hjælpsomhed overfor mennesker på flugt og i nød? Er man grebet af en
forvrænget fornuftsforestilling, hvor kun ens egen egoistiske, snævre nyttetænkning er gældende?
Flygtninge er velkomne, så længe de er samfundsnyttige?
For tiden arbejdes intensivt på en ny terrorpakke, som skal klæde Danmark ordentligt på til
fremtidens mulige integrationskonflikter og flygtningegenstridigheder. Desuden strikkes i
øjeblikket en ny udlændingelov sammen. Man kan i diskussionen i forbindelse med dette næsten
ikke lade være med at problematisere opfattelsen af Rashid tilværelse. Skal hun regnes for tapper
frihedskæmper eller farlig terrorist? Hvordan skal hendes frihedskamp og samtidige oprør mod
militærjuntaen defineres? Pia Kjærsgaard vil sandsynligvis lukke portene i og slå låsen
samvittighedsløst for, hvis grænsepolitiet får Rashid fanget i nettet på vej illegalt over den dansk
lyske grænse. Rashid har ikke været udsat for fysisk pres. Ligeledes er der aldrig blevet skudt mod
hende. Vil der overhovedet være plads til Rashid i dagens Danmark, hvor store stramninger på
flygtningeområdet overvejes? Opfylder hun overhovedet de danske kriterier og krav, bare fordi hun
ikke passer ind i sit oprindelige lands normer? Er Rashid hårdt nok ramt ifølge dansk lovgivning?
Hvad vil den typiske danske husmor sige, hvis hendes datter bliver revet væk fra hende fra
det ene øjeblik til del næste? Hvad vil Pia Kjærsgaard sige? En almindelig dansker kan ikke på
nogen måde acceptere et styre, som barbarisk bortfører landets borgere. Vi med vor livskvalitet,
velfærd, religion og samvittighed vil aldrig nogensinde tolerere en sådan behandling. Hvordan kan
man så diskutere, hvorvidt Rashid bør have opholdstilladelse eller ej, blot fordi der kommer så
mange ansøgere med samme historie som hende? Hvordan kan Rashid afvises, blot fordi
flygtningelejrene i landet i forvejen er fyldt op med forfulgte mennesker som hende? Hvordan kan
politikere tillade, at mennesker på flugt, som i forvejen er fysisk og psykisk knækket, kan få det
sidste spark ud i fortabelsen og afgrunden ved at blive afvist ved vort lands grænser udelukkende
med grundlag i del faktum, at flygtningestrømmen til Danmark er meget stor? Danskere er måske
blevet så luksuriøse og magelige, at man kan tillade sig al vende ryggen til mennesker med frygt i
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øjnene, blot fordi vi selv har glemt følelsen af angst. Kongehuset og Folketinget skal beskyttes, men
Danmark er gået for langt, hvis egoismen og selvbevidstheden overskygger flygtningenes frygteligt
historier. Hvis frygten for at miste de danske værdier, som vi har. bliver større end den angst, som
ligger i flygtningenes beretninger, har Danmark mistet jordforbindelsen.
Pa Dansk Folkepartis udlændingeområde omtales flygtninge næsten som direkte
forstyrrende elementer i den perfekte, danske idealstat, måske ligefrem trusler. Faktisk ser partiet
gerne, at flygtninge fralægger sig enhver tidligere kulturpåvirkning eller menneske- og
livsopfattelse ved ansøgning om dansk beskyttelse. Udlændinge bør ifølge Dansk Folkeparti bestå
en prøve i almen viden om dansk kultur, danske samfundsforhold og danmarkshistorie før en mulig
opholdstilladelse kan komme på tale. Desuden skal de underskrive en erklæring om at underlægge
sig den danske lovgivning og indordne sig fuldt ud i del danske samfund. På mange måder ensretter
og styrer modtagerlandet dermed, hvad de tilkomne flygtninge og indvandrere skal tro og mene.
Dansk Folkeparti ønsker lydighed over for vores kultur og dermed underkastelse under vores
normer og værdier.
Hvordan vil danskere, som er så forkælede, al de har glemt følelsen af frygt og fortvivlelse,
reagere, hvis Danmark blev offer for et militærkup? Hvad vil Pia Kjærsgaard gøre, hvis hun
pludselig må slippe, hvad hun har i hænderne og flygte over stok og sten til fjerne himmelstrøg,
fordi hun en morgen vågner som ufrivillig borger i et revolutionært kommunistiskstyret, dansk
samfund? Hvordan vil hun kunne indrette sig i en fremmed kultur? En forestilling om hvordan Pia
Kjærsgaard på grund af forfølgelse måtte søge asyl i el muslimskorienteret land styrel af koranen,
ville næsten være absurd. Hvordan vil hun nogensinde kunne acceptere, at fem gange bøn dagligt
og konstant brug af slør er påkrævet ved lov. Hvordan vil danskere med en stærk nationalfølelse
kunne forslå, at det er strafbart som flygtninge i et fremmed muslimsk land ikke al underlægge sig
den muslimske kullur og integrere sig i det samfund, hvor man har søgt asyl? En sådan situation vil
efter danske spilleregler erklæres for at være direkte brud på FNs Menneskerettigheder, da det
enkelte menneskes friheder og rettigheder åbenlyst krænkes. Del vil være højst uacceptabelt at leve
undertrykt på en sådan måde. Alligevel er dét, hvad Pia Kjærsgaard og andre danske politikere
foreslår som kommende standarder for at søge optagelse i del danske samfund. Det er den
modtagelse, som man ønsker, at Danmark skal give mennesker på flugt.
Denne diskussion har til formål at prikke den danske befolkning på skulderen for at bede om
eftertanke. Danmark må ikke svigte det ansvar og de menneskelige pligter, som vi har overfor
nødlidende mennesker på flugt. Det er nu. at vi må trække nødbremsen og sætte en kæp i hjulet på
den accelererende fremmedhadsmaskine. Danskere er nået el kritisk stadium, hvor de glemmer del
menneskelige i Rashid og hendes urimelige historie. Vi er blevel følelseskolde og har fuldstændig
glemt fornemmelsen af forfølgelse, frygt og undertrykkelse. Jordforbindelsen er røget til fordel for
en opfattelse af, at vi er bedre mennesker end de mennesker, som flygter til Danmark. Det er nu. al
vi skal vise, at vi har styrken til ikke at være nærsynede og primitivt favorisere vores eget lille
smørhul. Danmark er sikkerhed, tryghed og beskyttelse, og del er de værdier, som vi skal give
videre til andre mennesker på flugt.

Dette bidrag tik 2. prisen på 3000kr. i essaykonkurrencen "Mennesker på flugt”
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Fremstød for tosprogede elever
I skoleåret 2001-2002 har en gruppe lærere arbejdet med forberedelse af fremstød for
tosprogede elever. Projekte! er blevet støttet økonomisk af amtet.
Arbejdet i gruppen har været koneentreret om at indsamle viden og erfaring om de
tosprogede elevers særlige forhold i uddannelsesforløbet.

Der er blevet foretaget interviews af skolens nuværende tosprogede afgangselever for
at undersøge, hvordan de har oplevet deres gymnasietid generelt, og hvorledes de
vurderer skolens hidtidige tilbud om ekstraundervisning, lektiehjælp m.v. Af disse
interviews fremgik, at de tosprogede elever ønsker at blive betragtet på lige fod med
skolens øvrige elever, men at de samtidig gerne vil have tilbud om lektiehjælp og
støtteundervisning. Endvidere ser de tosprogede elever positivt på arrangementer som
temadage om multikulturelle forhold.

Lærergruppen har deltaget i lo konferencer om tosprogede elever, dels en
landsdækkende konference i Odense med oplægsholdere fra undervisningsministeriet,
gymnasieskoler med stor andel af tosprogede elever samt oplæg af tosprogede lærere
og elever. Desuden har lærergruppen deltaget i en konference i Vejle, arrangeret af
styregruppen vedrørende tosprogede elever i Vejle Amt.
Der har endvidere været afholdt en pædagogisk aften for lærerne på KAG om
tosprogede elever. Til denne aften havde gruppen bedt Ruth Jensen, Anne Leth
Pedersen og Birgitte Schønheintz fra Langkær Gymnasium holde oplæg om de
fremstød for tosprogede, man foretager i Århus Amt og i særlig grad på Langkær
Gymnasium. Der var tale om tre meget inspirerende oplæg om forventninger til
gymnaietiden set fra elevens, forældrenes og skolens synspunkt m.v. saml en
redegørelse for erfaringerne med den lektiecafé, som Langkær Gymnasium har
oprettet for de tosprogede elever.
Lærergruppen har endvidere deltaget i et møde med repræsentanter for Kolding
Kommune, bl.a. uddannelseskonsulent Susanne Bille. Mødet omfattede en
redegørelse for. hvor mange tosprogede elever gymnasierne kan forvente i de
nærmeste år. Desuden berettede kommunens konsulent om arbejdet med de
tosprogede elever og ikke mindst om vigtigheden i at få kontakt med forældrene.

Endelig har gruppen kontaktet folkeskoler med lO.klasser i Kolding Kommune forat
forespørge om interessen for et særligt brobygningsforløb for tosprogede elever.
Resultatet af denne videns- og erfaringsopsamling er blevet, at der i skoleåret 20022003 med økonomisk støtte fra Vejle Amt bliver oprettet en lektiecafé for tosprogede
elever saml et brobygningsforløb for tosprogede elever i kommunens lO.klasser.

Lektiecafé skal ikke blot forkusere på sproghjælp til de tosprogede elever, men også
arbejde bredere med at bibringe de tosprogede elever viden om kulturelle og
samfundsmæssige forhold, som kan være en støtte forden faglige indlæring.
Lektiecaféen vil få deltagelse af lærere fra samtlige fagområder.
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Det særlige brobygningsforløb for elever med anden etnisk baggrund end dansk vil
blive afviklet i foråret 2003. Indholdet i brobygningsforløbet skal dels bestå afen
introduktion til gymnasiets fag. Men vi vil i lige så høj grad lægge vægt på at indføre
eleverne i skolekulturen: undervisningsformer, introture, studieture, skolelivet uden
for timerne o.s.v. Erfaringen viser nemlig, at eleverne ofte har vanskeligt ved at forstå
og indleve sig i selve skolekulturen. Det er endvidere hensigten al inddrage elevernes
forældre, idet vi forestiller os at lave en forældreaften, hvor vi vil præsentere
gymnasiet som skoleform og skolekultur for forældrekredsen.

Ud over disse skoleinterne tiltag vil en af lærerne fra forberedelsesgruppen, Kirsten
Egebjerg, deltage i en amtslig nedsat projektgruppe, som skal arbejde mere
overordnet med vidensindsamling og forberedelse af kurser om de tosprogede elever,
samt i en anden amtslig gruppe med henblik på at lave særligt orienteringsmateriale
rettet mod tosprogede elever og deres forældre..

Kirsten Egebjerg. Else Lelort og Elsebeth Korsgaard

Rotary Erhvervsorienteringsaften for studerende 28/2-02.
Kolding Rotary Klub holdt erhvervsorientering på Hotel Cornwell for ca. 45 elever fra
Munkensdam og Kolding Amtsgymnasium. Først fik vi en generel orientering om
hvad Rotary står for og hørte blandt andet om udvekslingsprogrammet samt deres
humanitære indsats. Der var opstillet borde med forskellige faggrupper, hvor eleverne
kunne spørge Rotarianerne til råds vedrørende erhverv og uddannelse. Det blev til en
livlig debat og udveksling mellem de forskellige faglige bordhold, og de fleste fik en
hel del ud af deres spørgsmål
Julie Nørgård
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Kunst i Kulturcaféen.
Til den årlige kulturcafe på KAG får mange mennesker forventnings lys og el skær af glæde i
øjnene. Dagen er nemlig oprundet, hvor det er på tide at vise hvad der er blevet lavet i løbet af året
af film, teater, musik, og sidst men ikke mindst, hvor kunsten i form af fagene billedkunst og design
kommer op fra kælderens mørke dyb. Igen i år vrimlede hele skolen pludselig med kunst i alle
afskygninger og viste, at der også er el kreativt miljø her på KAG.
3 .g'ernes og HFérnes billedkunsttimer var blandt andet blevet brugt til at skulpturere flotte Soul- og
body-parts, nogle endda med et fræk pift. De var opstillet ude i gårdhaven under åben himmel, hvor
de stod i Hot samspil med Lcmmertz marmorskulptur Platons Hule, og her blev kunstværkerne på
flotteste vis vist sammen med den allerede opstillet skulptur.
Mellemniveau billedkunst havde skulptureret hverdagsgenstande i 1er, og ved hjælp af elevernes
uendelige fantasifuldhed fået sal dem ind i en surrealistisk sammenhæng. Forhåbentligt lidt at tænke
på for de mange gæster der var denne aften. Udover det var der også udstillet abstrakte
lerskulpturer, der var modelleret efter el forlæg afen klassisk, naturalistisk marmorskulptur.
Designholdet havde udstillet deres eksamensprojekter, og heriblandt var der mange interessante og
funktionelle ting.
Alt i alt var det en god og berigende kulturcafe, hvor hele KAG sprudlede af kreativitet.
Bare der var kulturcafe altid!

Thilde 2a

Del af kulturcaféens udstilling i gårdhaven

Modernisering af Kolding Amtsgymnasium og HF-kursus
Af Michael Seeberg 2 z

1 foråret 2002 blev del første spadestik taget til en større opgave, Vejle Amts Undervisnings- og
Kulturudvalg havde udstukket til de enkelte gymnasier i Vejle Amt. Missionen for os på KAG var
at udarbejde et forslag til modernisering af Kolding Amtsgymnasium og HF-kursus. Til denne

opgave er afsat 11,4 mio. kr. hvert år i tre år. dog at bemærke at disse 34,2 mio. kr. skal fordeles
mellem de 8 gymnasier. Vejle Amt råder over. Hvad denne proces helt konkret går ud på. er svært
al danne sig et overblik over, for det er jo op til den enkelte skole at udfylde de kriterier, udvalget i

starten kom med. Kriterierne var at det enkelte gymnasium skal udarbejde en plan som sætter fokus

på følgende 4 områder:
•

Elevarbejdspladser og herunder gruppearbejdspladser

•

Lærerarbcjdspladser

•

Fleksible lokaler

•

Udvidelse af den samlede lokalekapacitet.

Som det ses var det altså en større mission Undervisnings- og Kulturudvalget sendte os ud på. Der

blev nedsat en arbejdsgruppe med elever, lærere og ledelse hvis fornemste opgave er at udtænke en

langsigtet plan for hvordan disse 4 områder kan forenes i en samlet modernisering af gymnasiet.
Inspirationen blev hentet på en konference på Rødkilde Amtsgymnasium den 14. marts i år, hvor

flere rektorer fik tilhørernes opmærksomhed for at dele deres erfaring med moderniseringer og

nybyggerier de allerede havde været igennem. Desuden en gennemgang af filosofien bag et nyt
gymnasiebyggeri i Nærum, Københavns Amts Gymnasium, hvor vi bl.a. blev præsenteret for el af
de nye principper i gymnasieskolen, el videncenter. Delle videncenter skal være centrum for alt

studium, hvor eleven har adgang til al den viden eleven kan have brug for i sil studium, såsom
internetadgang, bibliotek og lærervejledning. Videncenter skal bestå af enkeltarbcjdspladser

suppleret af gruppearbejdspladser. Efter disse oplæg lod vi vor fantasi få frit løb. Hvordan kan man

gøre del arbejdsmæssige klima i klasserne bedre? Hvordan kan vi lave et videncenter på KAG uden
at bygge det hele om? Hvor finder vi plads til gruppearbejdspladser? Og nu hvor vi er i gang, hvor
findes så pladsen til alle de gymnasieelever statistikken siger os der vil komme? De vise folk siger

jo at vi i 2007/2008 ikke kan huse alle de unge mennesker der i Kolding ønsker al lage
studentereksamen eller HF-eksamen.
Ser vi helt konkret på de problemer vi har på KAG. så har vi ikke særlig gode

gruppearbejdsforhold, klasserne er all for små til at lave gruppearbejde i. og møblerne i sektorer er
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ikke just dc mest egnede lil gruppearbejde. Man kan ligefrem heller ikke sige vi haret videncenter,
men vi har helt klart forudsætninger for el videncenter med mange computere og et stort bibliotek.
Vi kunne i arbejdsgruppen forestille os Here muligheder. En mulighed er at man i 0, M og V-

sektorerne gør 3 klasseværelser til 2. suppleret med at man også inddrager noget af det frie areal i
sektorerne lil klasseværelser. Herved bliver klasseværelserne så store at de kan rumme

gruppearbejde. De ideelle gruppearbejdsforhold kan så skabes af mobile borde, så der hurtigt kan
om- møbleres fra tavleundervisning til eksempelvis 6 gruppearbejds-øer langs væggen. En følge af

dette vil blive at det frie areal i sektorerne ikke i samme grad kan bruges som opholdsareal i
frikvarterer og spisefrikvarterer. Delte problem løses ved at gøre noget ved kantinen så den bliver

større, men samtidig mere personlig for den enkelte elev, forstået på den måde at eleven skal finde
samme tryghed i kantinen som ude i sektoren. Desuden må man også betænke fremover at holde

Svada fester i kantinen, idet der ikke længere vil være plads til festerne i sektorerne.

I denne proces må vi også lage hensyn lil den tilstandsrapport over de bygningsmæssige forhold,
iler er blevet revideret i efteråret 2001. Ud fra denne er det slået fast al vi inden længe bør have

ydervæggene renoveret/ skiftet ud, og dermed skal til at bygge om.
Så hvorfor ikke udnytte det? Her er vi ved en anden mulighed der arbejdes med. Vi kan, udnytte

renoveringen af ydervæggene, og i stedet gøre klasseværelserne større udadtil, simpelthen bygge
dem helt ud til jerndrageme, hvorved pladserne i sektorerne bevares.

Ideen om et Videncentret leger vi også med. Man kunne forestille sig at gårdhaven blev inddraget

som videncenter, og derved blive brugt på en langt mere aktiv måde end hidtil. I gårdhaven har vi jo

netop skolens mest centralt beliggende område. Her har vi også allerede biblioteket som en naturlig
del af videncentret.
I’å nuværende tidspunkt er vi så langt i idefasen, at vi har arkitekt knyttet til vore ideer, og venter på

hans forslag til modernisering. Vi har også haft flere lærere og elever med på råd. da der var
pædagogisk aften den 29. april, hvor vi hørte om moderniseringserfaringer fra andre gymnasier og

fik diskuteret arbejdsgruppens forslag, og liere ideer kom til.
Alle disse tanker og ideer skulle gerne munde ud i et forslag til modernisering af KAG, som

indsendes til Vejle Amts Undervisnings- og Kulturudvalg senest d. 10 september, hvorefter de
fortsætter arbejdet indtil man i 2004 regner med at indvie de første ombygninger på et af de 8

gymnasier i Vejle Amt. Jeg tror roligt jeg kan sige al kommende elever har noget at glæde sig til,
jeg kan kun ærgre mig overjeg ikke får glæde af de spændende moderniseringer.
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Dimittender 2001
Simon Natanael Madsen
Pia Holm Mikaelsen
Helle Ørum Nielsen
Henrik Engedal Nissen
Nicolai Fuglsang Nissen
Kasper Zederkof Pedersen
Anita Rasmussen
Marie Porsgaard Roest
Line Aamand Schmidt
Simon Sloth Schultz
Betinna Sørensen
Trine Cecilie Thyde

2p
Anita Elisabeth Andersen
Mette Andersen
Tony Bech

Henrik Bloch-Hansen
Andreas Bruhn Christensen
Lisa Lynge Christensen
Isabel Goncalves
Sandra Nygaard Jacobsen
Kristina Jensen
Marlene Goldbæk Johansen
Rikke Malmgren Jørgensen
Malene Kirstine Larsen
Peter Lucas
Daniel Nielsen
Merete Greisen Nielsen
Diana Grill Palmelund Osborg
Louise Pedersen
Rikke Pedersen
Kim Kruse Schmidt
Anne Skeem
Malene Thomsen
Anne Villumsen

3a
Sclmedina Aljic
Pia Andersen
Anne Mette Beidringe
Betina Daugaard Busch
Camilla Kongsted Christiansen
Ann-Louise Smedegaard Dabelsten
Charlotte Hansen
Tine Hansen
Signe Marie Holdt
Karina Elkjær Hygum
Steffen Kamp Jørgensen
Jette Dinesen Kjær
Søren Kristian Pagh Kristiansen
Kasper Linde Larsen
Rene Skov Lomholt
Tine Skovgaard Lund
Monica Maria Moeskær
Christina Maria Brink Nielsen
Mette Fersløv Nielsen
Rasmus Starup Petersen
Louise Hermann Poulsen

2q
Katrine Holm Andersen
Louise Camilla Andersen
Zahra Bayati-Moqadam
Lars Christensen
Rasmus Holmgaard Christensen
Anne-Line Ebbesen
Winnie Gecrt
Maria Nordahn Grenaa
Sanne Østcrgaard Hansen
Kirsten Stræde Henriksen
Didde Guldberg Kjær
Randi Dorte Lautrup

3b
Henrik Andersen
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Emil Koed Møller
Sven Bæk Poulsen
Ditte Rask
Jannie Litten Rask
Claudia Sick
Anders Ole Stubbe Solgaard
Søren Roed Sørensen
Daniel Müller Thygesen
Ann-Britt Østdahl

Jane Kristina Brødsgaard
Mette Busk
Camilla Avlbjerg Christiansen
Anne Giødesen
Line Holm Hansen
Mette Hansen
Sisse Heiwald
Malene Stavensø Jakobsen
Karina Janby
Henriette Jensen
Dorthe Raakjær Jespersen
Amila Jusufagic
Anita Krogh Jørgensen
Janne Maria Kirkemann
Signe Bramsen Dahlmann Kristensen
Maja Rosendahl Larsen
Alan Brink Majgaard

3y
Kåre Ørum Andersen
Mads Holst Christensen
Nicolai Bjerre Sams Fink
Sven Frode Frølund
Karen Lorenz Grimstrup
Christopher Juhl
Jacob Ladefoged Jørgensen

Simone Mathiasen
Pernille Brix Munck
Camilla Lyager Nielsen
Anne Petersen
Eva Kramer Schmidt
Marie Kretzschmar Seligmann
Maria Tine Trondhjem

Leila Jorgensen
Michael Krolykke
Claus Madsen
Marianne Nygaard Pedersen
Sigrid Willads Petersen
Dorte Juhl Schmidt
Simon Skouboe
Niels Gjedde Sommer
Lene Møbjerg Stevnhoved
May Damgaard Sørensen
Zehrid Tajic
Anne Sofie Thorning
Esben Ehrenreich Thorup
Rasmus Toft-Petersen

3x
Jeppe Bangsgaard
Frederikke Beer
Henrik Bisgaard
Claus Blomberg
Rasmus Ravn Carstensen
Lasse Biilmann Felsen
Rikke Frelle
Line Gericke
Søren Kohlbach Hansen
Karoline Obel Hygum
Bo Pettermann Laugesen
Andreas Stahl Madsen

3z
Henrik Berg
Kristian Flindt Christensen
Martin Dahl Christensen
Tine Gade
Lasse Gilling
Anders Holm

Line Miller
Henrik Smedegaard Mortensen
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Meshkat Sadat Javadi
Christina Døfler Jensen
Jesper Jung
Mads Rossen Krogh
Anders Hanghøj Larsen
Emil Groth Larsen
Michael Dichow Lund
Anna Welin Meesenburg
Lene Mosegaard
Benny Ravn Nielsen
Ewa Anna Nielsen
Simon Slot
Mette Bisgaard Tronhus

Johan Elias Vibenholt
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Elever pr. 11.6.2002
3a
Maja Andersen
Anita Buch
Rune Buck
Christian Delà
Kasper Fenger
Arben Gajtani
Jannie Emilie Hansen
Trine Hansen
Sandra Carina Schou Holm
Pernille Beck Jakobsen
Kristine Lund Knudsen
Ida Groth Larsen
Helene Heide Graves Madsen
Kristian Willemoes Madsen
Thomas Grubach Madsen
Heidi Brink Majgaard
Marianne Mathiasscn
Anne-Mette Mikkelsen
Lena Gamborg Modvig
Kim Hagsten Nielsen
Julie Hovald Nørgaard
Tonny Helge Olausen
Malene Winther Pedersen
Kathrine Ravn

Lars Schäfer Nielsen
Bente Skou Paulsen
Anders Møller Pedersen
Christian Rasmussen
Louise Retz
Jesper Møller Vanning
3x
Martin Mozart Andersen
Tonni Grube Andersen
Angelina Chapman
Mette Falch
Mads Løth Dencker
Julia Aviája Lindholt Gai
Mathias Lundbek Hansen
Maria Holm
Christine Høybye
Rasmus Klitte
Faruk Loncar
Phuc Lien Ly
Gitte Madsen
Rolf Andersen Meier
Helle Aarøe Nissen
Marie Nissen
Dan Holger Pedersen
Rikke Otte Pedersen
Morten Rask
Ina Carmes Rigenstrup
Anne Steenbuch Rubinke
Inge Rønslev-Pederscn
Rune Schmidt
Lise Sjøgrcn
Karen Maric Thulstrup

3b
Maryam Nour Ali
Benedicte Andreasen
Elizabeth Andreasen
Sarah Elisabeth Bager
Maria Bergmann
Nikolaj Ingvardt Bertelsen
Malene Birgitte Bjerregaard
Jasmin Cheikh
Janne Flindt Prytz Christensen
Casper Dali
Helene Bjerre Sams Fink
Lars Axboe Graversen
Tina Harbeck
Julie Margarth Ingversen
Maria Hesseldal Johansen
Bodil Skov Jørgensen
Louise Mølgaard Madsen
Mette Mathiesen
Mette Skjødl Mikkelsen
Lea Moesgaard

3y
Jacob Huus Bogh
Olga Anna Carlsen
Thomas Damm-Hansen
Christian Dannesboe
Vicky Ebbesen
Maria Monrad Gade
Julie Holdt
Gro Kari Holen
Gitte Sofie Leth Jensen
Kasper Røikjær Jensen
Mette Lind Johansen
Susanne Kaas
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Jakob Maass Fallesen
Lise Skov Hansen
Kristian Holm
Gitte Juhl
Martin Rubæk Winther Jørgensen
Linda Milbøge Knudsen
Dina Linde Larsen
Jens Haldrup Lengerke
Morten Luxhøi
Mads Sigvardscn Lyng
Hotan Mathews
Anne Marie Lyngsø Mortensen
Kira Mortensen
Liv Nielsen Nørup
Nanna Juhl Lundberg Ovesen
Britt Pedersen
Asbjørn Thorlacius
Lonnie Møller Valentin

Thilde Søndergaard Kallerup
Christina Krag
Bettina Nissen
Claus Hasting Pedersen
Tine Juhl Pedersen
Mikael Wolff Rasmussen
Tue Skau Rasmussen
Jens Rønslcv-Pcdcrscn
Tom Vammen Skibsted
Jesper Andreasen Thau
Dan Ullerup
Anna Louise Zankel
Adnan Zukanovic

3z
Anne Marie Louise Andersen
Thomas Andersen
Torben Kåre Berg
Emil Brandt
Chris Christensen
Vicky Renatha Holm
Marlin Jensen
Theis Ravnskjær Jensen
Claus Baagø Jepsen
Thomas Jepsen
Anne Væring Jørgensen
Camilla Jørgensen
Maria Louise Vestbjerg Larsen
Katrine Lindmark
Ida Lysbeck Madsen
Bue Andersen Meier
Lisbeth Døj Nielsen
Stine Glasdam Nielsen
Daniel Kløve Nyborg
Jesper Nørregaard
Maja Britt Olesen
Lene Osman n
Malene Juhl Lundberg Ovesen
Niels Hallum Pedersen
Carsten Ladefoged Poulsen
Anne Høgsgaard Sørensen
Tora Thorsteinsson

2b
Christine Dybdahl Andersen
Martin Solgaard Andersen
Remington Buyer
Hanin Chaaban
Carina Engel
Annemette Fode
Hanne Ran Gellert
Nina Hollænder
Nina Westphal Iversen
Kirstine Gadager Jørgensen
Ulla Krupa Jørgensen
Casper Lerche
Anne Arndt Nielsen
Liv Palmelund Osborg
Anne Dissing Pedersen
Dorthe Petersen
Mark Bækgaard Petersen
Maria Koch Reimers
Mette Malene Brødsgaard Schmidt
Tine Gjedde Sommer
Stefan Sonnichsen
Tina Masini Tarp
Mie Lund Tast
Iben Kiilsgaard Tømmerup

2a
Marianne Friis Andersen
Nick Nørbo Andersen
Thilde Louise Dalager
Camilla Døssing

2p
Luise Agerbo Andersen
Majken Pries Andersen
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Karina Andresen
Maria Christensen
Nicklas Andersen Clausen
Thomas Dybdahl Dantoft
Maria Ærøbo Ebbesen
Mai-Britt Dam Frøkiær
Line Junker Hansen
Louise Stougaard Hansen
Pia Hansen
Kasper Stæhr Hornbek
Trine Højland
Bjørn Kidmose Høming
Tommy Kietz
Kristen Gubi Kristensen
Say Phuc Ly
Jeanett Pedersen
Sara Lyng Petterson
Michael Skov
Ditte Brink Spcedtsberg
Laura Marie Dyrbye Terp-Hanscn
Jannie Bruun Tinggaard

2x
Per Holmegaard Aastrup
Marlene Blume Augustinussen
Christina Katborg Clemensen
Stinne Ravn Greisen
Sebastian Houe
Christina Bjørn Iversen
Anina Langkjær Jensen
Andreas Winther Jepsen
Peder Bæk Kristensen
Ninna Sønderby Mogensen
Thomas Balsgaard Mortensen
Helene Holmgaard Rathje
Janelle Louise Scheüber
Christina Schjøth-Eskesen
Anna Sedzikowska
Tina Skrædderdal
Sylwia Slawek
2y
Thea Helena Birk
Freja Krab Koed Eriksen
Malene Krab Koed Eriksen
Andreas Ervald
Tine Overby Falkenberg
Anne-Marie Tolstrup Frederi...
Alex Hakala
Morten Wismann Halkjær
Louise Holm
Lars Jensen
Jacob Juhl Kjær
Mette Røy Kristensen
Tine Albæk Kristensen
Siff Maria Mølund
Matilde Balsgaard Nielsen
Stephan Kliml Pedersen
René Elkjær Poulsen
Michael Rasmussen
Rasmus Erbou Røge
Henrik Seeberg
Jakob Slot
Martin Moesgaard Strauss
Sabine Boddum Søholm
Mads Skytt Søndberg
Tanja Sønderup
Laila Sørensen
Johanne Toft-Petersen
Rikke Tolstrup

2q
Ursula Rytter Andersen
Majbril Ladegaard Arends
Kristine Skaar Bangsø
Line Marie Bast
Jette Toft Christensen
Gitte Christiansen
Henriette Fuglsang
Linda Thousgaard Gram
Mette Majland Gravesen
Tina Hansen
Anette Hjort
Britt Jessen
Malene Juhl
Henrik Rugsted Jørgensen
Mikkel Meiltoft Jørgensen
Jacob Lauridsen
Allan Nørgård Nielsen
Jannie Nielsen
Cathrine Vinggaard Petersen
Malene Fyhn Ryborg
David Balleby Rønbach
Kenny Smidt
Mohammad Reza Wali
Søren Warburg
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Kent Adel Rasmussen
Lykke Lund Svendsen
Mikael Rydlund Sørensen
Jeannett Striib Ungerskov
Bobi Vasov

2z
Rasmus Urth Andersen
Rikke Busch
Louise Nørager Christiansen
Anette Damm
Mads Forslund
Line Gavnholt
Nikolaj Bruhn Hoick
Anne-Sofie Hvidbjerg
Inge Maria Jacobsen
Inge Therese Bilgrav Jensen
Stine Trolle
Helle Ingerslev Jørgensen
Mette Asp Kristensen
Niels Langkjær
John Larsen
Toan Duc Luu
Maria Stahl Madsen
Mette Søndergaard Nielsen
Pernille Dam Nielsen
Rebekka Buhl Nielsen
Louise Nissen
Jane Bredahl Olsen
Kristian Lyngby Poulsen
Michael Seeberg
Jens Kallesøe Sørensen
Sanne Sørensen

Ib
Julie Marie Niebuhr Aagaard
Sanna Møller Albjørk
Marianne Bennedsen
Camilla Bjørn Christensen
Rune Lykke Christensen
Mette Højsager Damgaard
Morten Dorvin
Louise Penstoft Frimer
Maria Gorm Gertsen
Mette Ginnerskov Hansen
Tina Erbs Hansen
Anne Jeppesen
Mette Krüger Johansen
Ann Sofie Lund Knudsen
Rikke Bruun Korsholm
Line Højstrup Kristensen
Tina Mikkelsen
Tina Munch
Anders Søren Damsgaard Nielsen
Lene Svarrer Pøhl
Steen Rønslev-Pedersen
Maria Skarby
Marie Svensson
Jeanet Skinnerup Sørensen
Henriette Tang Vinkel

la
Gitte Andersen
Jonas Andersen
Gitte Brink
Peter Andreas Bryndorf
Mette Holst Christensen
Anja Klint Christiansen
Gitte Wisén Demant
Christoph Fischer
Ditte Frederiksen
Betina Møller Frost
Trine Hvam
Tina Jensen
Morten Ebbekær Gorm Jørgensen
Mette Søgaard Nielsen
Tina Nikolajsen
Sean Kofocd Pedersen
Linn Petterson
Anne Hamer Pors

1P
Maisa Ibrahim Ahmed
Christian Lynggaard Bech
Signe Maria Brunghart
Dan Woldcrslund Clausen
Charlotte Corydon
Marie Ernst
Paw Nikolai Frantzen
Lasse Kiilerich
Anders Haldrup
Magnus Tor Hansen
Maria Aalling Jørgensen
Tjalfc Krause
Dennis Tamin Larsen
Stine Lausten
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Morten Boisen Hansen
Mikkel Bohn Hjorth
Mirza Ibrahimovie
Tilde Føhns Jeppesen
Lars Jepsen
Christine Kirk Kristiansen
Mette Sejr Lund
Claus Nielsen
Rasmus Stendorf Lykke Olsen
Anne Kathrine Oxenvad
Marie Rayan Pedersen
Maria Holst Poulsen
Maia Olga Munoz Saxgren
Martin Skouboe
Jesper Roed Sørensen
Nicolai Thomsen

Stine Amtkjær Mikkelsen
Dennis Skov Mortensen
Maj-Britt Engedal Nissen
Lise Nørgaard Paulsen
Klaus Pedersen
Anne Sørensen Schmidt
Lars Strandridder
Simone Thobiasen
Anja Vesterholm
•q
Anne Ringstrøm Andersen
Luiza Beriya
Morten Olrik Berthclscn
Laurids Elbo Bøgesvang
Jesper Clausen
Kasper Pagh Ditlevsen
Nina Feddersen
Bianca Bjørn Brandorff Hansen
Mette Pernille Hansen
Rasmus Høyer
Louise Nørup Jensen
Thomas Valentin Jensen
Majbritt Friis Jørgensen
Casper Højlund Koch
Anja Marianne Lund
Jonas Lykkegaard
Esben Skovbo Madsen
Lene Meiner
Marie Vynne Nielsen
Pia Louise Lykke Ottesen
John Steen Pedersen
Kasper Bøegh Rasmussen
Thomas Thygcsen
Marie Vilain
Jeanette Øhrbcrg
Carina Louise Østermark

ly
Artemis Bayati-Moqadam
Sabina Bach Elgaard
Lise Mansfcldt Faurbjcrg
Klaus Stougård Frandsen
Maj-Britt Hansen
Henrik Hedegaard
Jens Hvelplund
Sandra Jensen
Søren Steen Kjeldsen
Kasper Kirk Kristiansen
Jonas Søndergaard Larsen
Christina Mølkjær Michelsen
S i ff Nielsen
Steffen Hygum Nielsen
Tina Koerner Nissen
Morten Mechlenborg Nørulf
Trine Ovesen
Kirstine Buch Poulsen
Christina Løgstrup Sanders
Christian Walsted Schultz
Michael Walsted Schultz
Niels Grauballe Secher
Trine Snerling
Bo Stougaard
Henrik Søe
Katrine Kragh Sørensen
Claes Thaysen
Jon List Thorsteinsson

Ix
Khesrau Amanzai
Thomas Andersen
Troels Skriver Andersen
Kristina Buchwald
Søren Budde Smidt Christensen
Peter Falch Christiansen
Daniel Carsten Løvendahl Di...
Niels Lorenz Grimstrup
Torben Gull
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Udvekslingsstudenter
Kolding Amtsgymnasium og HF-kursus har i skoleåret 2001-2002 haft følgende
udvekslingsstudenter:
Lina Kirjazovaite. Litauen
Remington Buyer, Canada
Janelle Louise Scheüber, Australien

Remington fra Canada og Lina fra Litauen
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Personalet 2001-2002
Lærerne

Helge Blom Andersen (AN)
75 52 63 79
lektor, fysik, kemi, naturfag,
datavejleder

Jørn Andersen (JA)
75 50 90 55
lektor .matematik, idræt,
studievejleder

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

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

Jørn Brink (JB )
76 30 00 48
lektor, matematik, fysik

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

Mogens Brørup (BP)
76 31 17 77
lektor, dansk, psykologi

Mikael Busch (MB)
75 50 93 70
lektor, tysk, fransk,
film- og TV-kundskab

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

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

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

Charlotte Freundt (CE)
75 57 21 56
lektor, dansk,
oldtidskundskab
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Mogens Frølund (FL)
75 59 89 19
lektor, engelsk, dansk

I lans-Kurl Gade (GA)
75 53 86 61
lektor, tysk, historie

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

Vibeke Gade (VG)
75 53 86 61
lektor, fransk, spansk, tysk.

Børge Hansen (BH)
75 56 14 41
lektor, dansk, billedkunst.
Orlov i skoleåret 2001-2002

Jens Aage Hansen (JH )
75 51 81 84
lektor, biologi, teknikfag,
tillidsrepr., datavejleder

Hanne Marie Dahl I lansen
75 92 31 81
adjunkt, billedkunst

Åse Ranung Helms (HE)
75 51 80 63
lektor, dansk, geografi,
læsepædagog

Jens Jørgen Holst (HO)
75 59 82 84
lektor, matematik, fysik,
naturfag
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Lise Gade (LG)
75 53 99 86
lektor, tysk, engelsk

Pia Parbo Hansen (Pl 1 )
75 51 80 42
lektor, dansk, idræt

Vibeke Høgsbro (VH)
75 52 99 25
lektor, billedkunst,
design

Susanne Rye Isaksen (SR)
75 72 00 19
lektor, religion. idrat

Lars Vejen Jensen (1J)
75 58 10 47
lektor, kemi, matematik,
naturfag, formand for PR

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

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

Anne Juhl (JU)
75 54 18 08
lektor, dansk, idrat.
studievejleder

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

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

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

Hans Møbjerg Kristensen
(MK)
“
75 55 90 34
lektor, fysik, matematik.
naturfag, fysik-kemi.
astronomi

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

Thorbjørn T. Knopper (TK) Elsebeth Korsgaard (EK)
75 52 40 83
75 8160 23 “
lektor, engelsk, historie
lektor, dansk, samfundsfag,
psykologi

52

Else Letort (EL)
75 52 36 56
lektor, matematik, idræt,
studievejleder

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

Birgitte Nielsen (BN)
Knud Ole Nielsen (ON)
75 56 16 40
75 52 90 99
lektor, samfundsfag, historie lektor, idræt, biologi

Morten Winther Bülow
Nielsen (MN)
75 60 21 41
adjunkt, samfundsfag,
geografi, inspektor

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

Jørgen Olsen (JO)
75 53 34 66
lektor, historie, religion

Kristian Rønning Pedersen
75 82 15 03
adjunkt, fysik og kemi

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

Palle Bindzus Petersen (PP)
75 53 35 44
lektor, fysik, matematik,
naturfag, fysik-kemi

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

Erik Issing Rasmussen (IR)
75 57 22 39
lektor, matematik, fysik,
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Jesper Ratjen (RJ)
75 51 80 63
lektor, geografi

Pia Boe Runge (PR)
64 40 28 49 ”
lektor, spansk, tysk.
inspektor

Helle Schroder (SC)
74 53 50 58
lektor, engelsk, dramatik

Bo Skibelund (BS)
75 56 12 33
lektor, musik, tysk

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

Lotte Stenlev (LS)
86 23 06 26
lektor, musik, inspektor

Else Marie Steen
Thomassen (ES)
75 53 58 19
lektor, dansk, spansk,
læsepædagog

Niels Thøgersen (NT)
75 51 89 75
lektor, tysk, fransk,
ledende inspektor

Lærerkandidater efterår 2001:
Navn

Fag

Vejledere

Morten Lindskov Hansen

Kemi

Lars Vejen Jensen

Fysik

Torben Kristiansen

Kristian Rønning Pedersen

Palle B. Petersen
Yago Bundgaard

Filosofi

Keld B. Jessen

Samfundsfag

Morten B. Nissen

Birgitte Nielsen
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Lærerkandidat forår 2002:

Navn

Fag

Vejledere

Christian Kiørboe

Musik

Lotte S ten lev

Bo Skibelund

Øvrigt personale:

bibliotek, kontor, kantine, pedel, rengøring

Susanne Bogh
75 53 04 44
bibliotekar

Pia Andersen (PA)
75 55 42 02
skolesekretær

Ulla Christensen (UC)
75 51 80 29
skolesekretær

Pia Holst
75 52 95 48
kantinen

Klaus Thastum
75 51 87 88
kantineleder

Annette Ousen (AO)
75 51 87 46
kantinen

Rita Løkkcgaard (RL)
kantinen

Hans Nielsen (HN)
75 50 18 40
pedel
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Lars Pugh
75 54 38 54
pedelntedhjœlper

Hanne Pedersen
rengøring, V-sektor og Msektor

Annemarie Skov
Irene Green
rengøring, kantinen og adm. rengøring, N-sektor

Janice Lindgaard. Rengøring, Ø-sektor (barselsorlov fra 15.4.02)
Marianne Abel. Rengøring, kantinekøkken og K-sektor
Joy Nakapizye, rengøring, afløser i Ø-scktor
Randi Rasmussen, Rengøring, hal
Anette Larsen, rengøring, alløser i M-sektor og V-sektor

Ansættelser:
Rita Løkkegaard, ansat i kantinen pr. 15.8.2001

Fratrædelser:
Stig Hansen, lektor, fratrådte sin stilling 30.9.2001

Inge Olsson, rengøring, fratrådte sin stilling 1.4.2002

Vikarer:
Hanne Marie Dahl Hansen, adjunkt, ansat som årsvikar fra 1.8.2001-1.8.2002

56

BESTYRELSEN 2001-2002
Adresse

Repræsenterer

Tlf.

Jens Andersen

Bjert Strandvej 27, 6091 Bjert

Amtsrådet

75 57 72 40

Svend Brodersen

Agtrup Midtskovvej 125,6091
Bjert

Kommuneforeningen

75 57 20 10

Henning Dannesboe

Trompeterbakken 1,6000
Kolding

Forældrene

75 54 28 18

Navn

Niels Trolle

GI. Kongevej 42, 6000 Kolding

Forældrene

75 53 6041

Christine Rasmussen

Vestervang 37, 6000 Kolding

Forældrene

75 56 80 35

Laila Sørensen

Knudsbølvcj 11,6040 Egtved

Gymnasieeleverne

75 55 21 13

Klaus Pedersen

Bertram Knudsensvej 152, 6000
Kolding

Hf-eleverne

27 14 94 49

Klaus Thastum

Julivænget 25, 6000 Kolding

TAP-personalct

75 51 87 88

Lars Vejen Jensen

Skovborglundvcj 8, 6580
Vamdrup

Lærerne

75 58 10 47

Jens Aage Hansen

Septembervænget 26, 6000
Kolding

Lærerne

75 51 81 84

Mogens Schmidt

Bygvænget 39, Ågård, 6040
Egtved

Eksternt medlem

75 55 33 65

Kirsten Sparvath

A. D. Burcharthsvej 15, 6000
Kolding

Eksternt medlem

Rektor Annie Kallerup er sekretær for bestyrelsen, og ledende inspektor Niels Thøgcrscn er referent
ved bestyrelsesmøderne.
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EGNE NOTATER

EGNE NOTATER

EGNE NOTATER

EGNE NOTATER

EGNE NO TATER

