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Forord
Dette lille skrift er lavet for at gøre din første tid på skolen lidt nemmere og 
oplyse dig om nogen af de vigtigste ting, der har tilknytning til skolen. Læs det 
derfor igennem en gang eller to og lad så være med at smide det væk, for du får 
garanteret brug for det flere gange i de næste år. Velkommen på skolen!

Redaktionsudvalget
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Velkommen til Aarhus Katedralskole
Din nye skole er en meget gammel skole, så gammel, at ingen ved noget sik
kert om, hvornår den blev grundlagt; men som katedralskole har den hørt un
der domkirken og har tjent til uddannelse af præster til Århus bispedømme.
Det første dokument, der omtaler skolens elever, er et gavebrev fra 1280, hvor
ved daværende bisp Tyge i Århus skænker indtægter fra en af sine gårde »til 
drik for fattige disciple«.
Den ældste skolebygning, vi kender, lå ud mod Skolegyde; i dens to rum med 
lerstampet gulv blev Morten Børup undervist i 1470’erne, da han havde for
ladt sit arbejde på marken ved Skanderborg - den Morten Børup, der senere 
blev skolens rektor. Af hans skolebygning er kun nogle rester af kampestens-i 
fundament bevaret; de kan ses i cykelrummet i pedelboligens underetage.
Denne ældste bygning blev 1766 afløst af »den hvide bygning«, der ligger til 
venstre for porten; selv om bygningen flere gange siden er blevet ændret, er 
det meste af de gamle ydermure bevaret. Ved opførelsen blev der i muren ind
sat to sten med indskrift, den ene med Frederik den Femtes navnetræk, den 
anden med navnene på de mænd, der havde æren for arbejdets gennemførelse, 
først og fremmest rektor Jens Worm; begge disse sten ses midt på den hvide 
bygnings mur ud mod skolegården; til venstre for dem findes mindetavlen for 
skolens faldne 1940-45, medens Morten Børups seglmærke med hørive, ris og 
ferie er gengivet over døren lige til venstre for porten.
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De to ombygninger 1847-49 og 1906 mindes ved kongerne Christian den Ot
tende og Frederik den Ottendes navnetræk på facaden mod Skolegade; her ses 
også det motto, som rektor Jens Worm gav skolen : Nil non mortale tenemus 
pectoris exceptis ingeniiqve bonis.
Den maleriske »røde bygning« ud mod Skolebakken med Heimdalls hane og 
Athenes ugle over facaderne blev taget i brug 1906 under rektor Vaupell og 
gør stadig god gavn; sin sidste udvidelse fik skolen 1957 under min forgænger 
rektor Aage Bertelsen, dels fløjen mod Skolebakken med festsal og faglokaler 
for fysik og kemi, dels »den nye bygning« mod Mejlgade med 12 klasseværel
ser. I de sidste år er lokalerne i den tidligere rektorbolig i Mejlgade taget i 
brug til undervisning, og den udvendige istandsættelse, der har fundet sted i 
skoleårene 1972-74, er fortsat sommeren 1974 med indretning af en kantine. 
Jeg håber, du må befinde dig godt på den gamle skole, få de kundskaber, du er 
kommet for at erhverve, og trives under arbejdet.

Helge Qyorlrup

Første skoledag - første skoleuge
Skoleåret begynder mandag d. 9. august. Alle skolens elever møder kl. 10.00 i 
festsalen.
Efter en kort velkomst og fælles orientering går alle 2. og 3. G klasser til deres 
lokale, mens alle 1. G og 1. HF klasser forbliver i festsalen til en speciel orien
tering om skolens indretning.
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Derefter udleveres i klasselokalerne en del af de bøger, der skal bruges i det 
første skoleår (tag en rimelig stor skoletaske med), og det nye skema dikteres. 
Dette skema følges ikke de første dage.
I stedet vil der på forskellig måde blive givet orientering om arbejdsstof og ar
bejdsmetoder i gymnasiet, samtidig med at skolen vil forsøge at gøre eleverne 
fortrolige med de nye omgivelser og med kammerater og lærere. Herom kan 
du læse nærmere i det program for introduktionsugen, som bliver sendt til alle 
de nye elever sammen med dette hæfte.

Orientering om skolens bygninger
Denne skole har altid ligget på dette sted. Den er meget gammel, antagelig 8- 
900 år, og som navnet angiver, er dens historie knyttet til Århus Domkirke. 
Skolen var i kirkens regi, ikke statens.
Den mindst kønne af skolens bygninger, pedelboligen (7), rummer i lærernes cy
kelskur (inden for skoleporten til højre) de ældste rester af skolen, vi kender, et 
hjørnefundament af den skole fra ca. 1500, hvori Morten Børup, bondedren
gen fra Skanderborg, der blev rektor på skolen, digtede den latinske forårs
sang: In vernalis temporis.
Til venstre for skoleporten (F) ligger skolens ældste bygning »den hvide byg
ning««. Den blev bygget 1763 af arkitekt S. Mørup som et etplans hus med fire 
boliger til hørere (lærere) i den ene halvdel og to skolestuer i den anden. Det 
var en meget smuk senbarokbygning, som man senere har handlet ilde med. 
Den blev 1847 forhøjet til to etager (arkitekt J. N. Koch), men så stadig ganske 
præsentabel ud med en smuk hovedindgang fra Mejlgade. Den blev ombygget 
endnu en gang i 1904 og blev indrettet til gymnastiksale, naturfagslokaler og 
senere sløjd-, håndarbejds- og formningslokaler. Dens mure er forsynet med 
mindeplader for Morten Børup (hans våbenskjold), Ole Rømer (»Han målte 
lysets tøven«) og Grundtvig (»Og brænder kun hjertet for sandhed og ret«) 
samt en mindeplade for bygningens indvielse i 1763 og en mindetavle for dem, 
der mistede livet under 2. verdenskrig.
Bygningens nuværende anvendelse ser således ud:
Indgang A: stuen og 1. sal: sproglokaler for fremmedsprog.

2. sal: magasin og elevtrykkeri.
Indgang B: stuen: gymnastiksal for piger.

1. sal: gymnastiksal for drenge
2. sal: arkiv for erhvervsvejledning.

To år efter den hvide bygnings ombygning, i 1906, indviedes den røde byg-
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Plan over skolen
Skolebakken



ning, som var rejst i rektors have (arkitekt Hack Kampmann), en bygning, 
som er meget karakteristisk for sin tid, stilefterligningens periode, med be
slægtede arkitektoniske perler i sin nærhed, toldboden, teatret, postkontoret, 
fuld af mindelser om ældre stilarter, især renaissance, rigt udsmykket med 
kobbertagrender og forsirede nedløbsrør og med symbolerne, hanen og uglen, 
øverst.

I forbindelse med byggeriet sænkedes skolegårdens niveau, idet man dog lod 
gruppen af lindetræer og den gamle syren stå som minder om en tid, da skolen 
havde et andet niveau.
Nuværende anvendelse:
kælder: det »historiske« bibliotek
stue: elevlæsestue samt biologilokaler
1. sal: elevkantine
2. sal: lokaler for samfundsfag, geografi og musik
1 1947 erhvervede skolen i Mejlgade 6 en klassicistisk bygning fra o. 1800, 
oprindelig kongelig borgmestergård (3). Den blev indrettet til rektorbolig og 
anvendt som sådan til 1969. Efter i en periode kun delvis at have været an
vendt til undervisning er bygningen nu i 1976 blevet taget i brug, væsentlig til 
administration og lærerværelser, men med enkelte undervisningslokaler.

Nuværende anvendelse:
kontorer for rektor, inspektor, sekretærer og studievejledere.
1. sal: lokaler for historie
2. sal: lokaler for formning
I 1957 foretoges væsentlige udvidelser af skolen, hvorved, mod Mejlgade, den 
hvide bygning blev forbundet med rektorboligen. »Den nye bygning« (2) blev 
indrettet til normalklasser.
Samme år opførtes, ud mod Skolebakken, en forlængelse af den røde bygning 
(4).
Anvendelse:
kælder: cykelkælder og bogdepot
stuen: lokaler for fysik og kemi
1. sal: festsal
På festsalens nordre væg udførte maleren Svend Engelund med assistance af 
Emil Gregersen en stor udsmykning - den første, som Statens Kunstfond fi- 
nancierede - ud fra ideen: det legende menneske, det arbejdende menneske, 
mennesket i midten. I samme sal hænger 7 billeder af malerinden Olivia 
Holm Møller, som var en god ven af skolen. De 5 af dem udgør en enhed: Den 
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Musikalske .Komposition, som regnes for hendes hovedværk, med motivet: 
hvordan er musikken kommet til mennesket?
Mellembygningen, som forbinder denne bygning med den røde bygning (5), 
frembyder en interessant løsning på det problem, der opstår, når gammelt og 
nyt skal kædes sammen. Den gamle bygnings »trappetårn« indgår som et arki
tektonisk element i underetagens, stuens og 1. sals foyer. Kælderetagen, som 
anvendes til opholds- og rygerum for elever, er udsmykket med 8 store tavler fra 
1820, hvorpå man har skrevet tidligere elever i mandtal, hvornår de blev di
mitteret, og hvad de blev til. Denne matrikel måtte dog blive meget ufuldstæn
dig, men tavlerne repræsenterer, alene på grund af den smukke skrift, en stor 
værdi.
I stueetagens foyer findes, foruden et gammelt rektorportræt af en ukendt ma
ler, et berømt maleri udført af van Mandern, Chr. IV’s hofmaler, af Ole 
Worm, elev fra Aarhus Katedralskole, Chr. IV’s livlæge og tillige videnskabe
ligt aktiv som arkæolog og runeforsker.
På trappegangen mellem stuen og 1. sal hænger et betydeligt maleri af male
ren, professor Richard Mortensen »Malgré tout«, og i 1. sals foyer et maleri af 
den nylig afdøde maler Åge Fredslund Andersen »Bundne kræfter«.

Om rettigheder og pligter
Skolens elever har ret til at blive undervist, og det er skolens ansvar, at det sker 
efter de af Folketinget vedtagne og af undervisningsministeriet nærmere udar
bejdede regler. Når der ses bort fra begynderundervisningen, har en klasses 
elever dog indflydelse på, hvilke stofområder der udvælges til undervisning i 
de enkelte fag, og hvilke undervisningsmetoder, der skal anvendes.
Endvidere har eleverne gennem elevrepræsentationen indflydelse på anskaf
felsen af nye undervisningsmidler og inventar.
Endelig udleveres bøger og papir til den enkelte elevs brug vederlagsfrit, og ef
ter regler, der beskrives nærmere andetsteds, kan skolens elever modtage ud
dannelsesstøtte og godtgørelse af befordringsudgifter.

Gymnasiet
Eleverne har pligt til at deltage i undervisningen i samtlige timer hver skole
dag, og til at aflevere de forlangte skriftlige opgaver. Når disse pligter opfyldes, 
indstilles den enkelte elev af skolen til studentereksamen på lempelige vilkår: 
Årskaraktererne, bedømmelsen af det daglige arbejde, er medtællende, man 
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fritages for eksamen i en række fag, og der opgives et begrænset pensum i de 
fag, hvor man skal aflægge eksamen. Hvis en elev i urimeligt omfang forsøm
mer pligten til at møde og til at aflevere forlangte arbejder, kan skolen ikke 
over for undervisningsministeriet garantere, at det stof, der forlanges gennem
gået i gymnasiet, er gennemarbejdet af den pågældende elev. I ét sådant til
fælde skal skolen, efter forudgående advarsler til eleven, meddele ministeriet, 
at man er betænkelig ved at indstille den pågældende til eksamen. For elever i 
1. og 2. G vil det efter ministeriets afgørelse kunne medføre, at de ikke kan 
oprykkes i næste klasse; for elever i 3. G, at de kommer til studentereksamen 
på privatistvilkår, det vil sige, at de skal til eksamen i samtlige fag og fuldt 
pensum; i grove tilfælde kan forsømmelser dog føre til fuldstændig udelukkelse 
fra undervisning og eksamen. I forsømmelsesprotokollen føres regnskab med 
elevernes fravær. Disse fraværsdage og -timer anføres på karakterbladet. Også 
fravær i en del af en time føres. Forsinket ankomst forstyrrer uundgåeligt klas
sens undervisning.
Den eneste lovlige grund til forsømmelse er sygdom. Efter en sådan forsøm
melse medbringer eleven første dag skriftlig meddelelse fra hjemmet til rektor 
om udeblivelses årsag og varighed. Denne meddelelse afleveres på kontoret i 2. 
frikvarter. Meddelelsen kan skrives af eleven selv efter det fyldte 18. år. 
Derudover kan rektor i ganske særlige tilfælde fritage en elev for skolegang. 
Anmodning herom skal i god tid fremsættes skriftligt over for rektor.
Der gives ikke tilladelse til forlængelse af ferier eller til aflæggelse af køreprøve 
i skoletiden.
Ved læreres fravær sættes grønne vikarsedler op på opslagstavlen overfor ind
gangen til den røde bygning. Heraf fremgår, hvorledes disses timer vil blive 
læst. I tilfælde af læreres udebliven uden forudgående besked skal klassen 
henvende sig på kontoret og få besked om timens forløb. Generelt gælder det, 
at undervisningen vil blive gennemført også ved stort elevfravær.
Vi holder morgensamling to gange om ugen. Her gives dels meddelelser, som 
vedrører hele skolen, dels er der et program af varieret indhold, musik, orien
tering o.l. Alle elever har lov at komme med indlæg ved disse lejligheder efter 
forudgående afta le med rektor om tidspunkt. For såvel morgensamlinger som 
for fællestimer og elevmøder gælder det, at alle møder op.
Af hensyn til ikke-rygere er der fastsat flg. regler for rygning: Man må ryge i 
kantinen bortset fra rummet nærmest madudleveringen. Foruden i kantinen 
er der mulighed for at ryge i foyeren samt udendørs. I klasseværelserne og på 
gangene er rygning ikke tilladt. I opfordres til at medvirke til, at disse regler 
bliver overholdt.

11



HF-kursus
For HF-elever gælder lignende regler som de oven for anførte.
I bekendtgørelsens §5 hedder det: »De studerende har pligt til at deltage i kur
susundervisningen i fællesfag og i de tilvalgsfag, som de har tilmeldt sig, og til 
at udføre de skriftlige arbejder, der forlanges. Tilsidesættelse af denne pligt 
kan medføre bortvisning«.
Hvis antallet af forsømmelser når et truende omfang, modtager eleven først en 
mundtlig, og derefter en skriftlig advarsel. Virker advarslerne ikke, sker der 
indstilling til Direktoratet for Gymnasieskolerne og HF om bortvisning. Disse 
regler gælder også i tilfælde, hvor forsømmelserne rammer et enkelt fag.
Direktoratet har ikke officielt fastsat nogen procentsats for fravær. Det har 
imidlertid vist sig,at mange HF’er ønsker en mere fast retningslinie, derfor har 
studievejlederne i samarbejde med forsømmelsesudvalget fastsat tærsklen til 
20%, både generelt og i enkeltfag.
ADVARSLER: 1. adv. gives efter 8-9 ugers undervisning, dvs. inden efterårs
ferien. Dog skal der have været gennemført 20 timer i et fag, for at grundlaget 
for en advarsel er til stede. Har der ikke været 20 timer i et fag, erstattes adv. af 
en samtale med studievejlederne.
Studievejlederne har udformet en skriftlig advarselsformular til 1. og 2. adv.; 
denne underskrives af rektor inden afsendelse.
Hvis der ikke inden for fire uger efter 1. adv. er sket en forbedring i fraværet 
udsendes 2. adv. Fortsætter fraværet efter anden adv., foretages der rektor og 
studievejledere imellem en vurdering af, om der skal foretages indberetning til 
ministeriet. Ligesom efter 1. adv. får man 4 uger til at forbedre sig. Sker dette 
ikke, udformer rektor og studievejlederne en indberetningsskrivelse. Er der ue
nighed, skal studievejledernes udformning vedlægges. Senest en uge før indbe
retningen afsendes, skal den pågældende elev og forsømmelsesudvalget under- 
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rettes om indberetningens formulering. Skyldes fraværet sygdom, skal der for 
de studerendes egen skyld foreligge lægeattest(er) for årsagen til fravær.
SYGESEDLER: Der skal afleveres sygesedler også ved helt kortvarigt fravær. 
Disse afleveres til sekretæren eller studievejlederne. For de studerendes egen 
skyld skal disse dokumentationer være tilstede, idet de er af stor betydning i 
tilfælde af indberetning.

Statens Uddannelsestøtte
Hovedreglerne er følgende:
Kun uddannelsessøgende, der er fyldt 18 år, hører under Statens Uddannel
sesstøtte. 16-17 årige vil kunne oppebære en ungdomsydelse, der administre
res af ansøgernes opholdskommuner.
Uddannelsessøgende, der fylder 18 år i løbet af skoleåret, kan allerede ved sko
leårets begyndelse indsende ansøgning om støtte gennem skolen, men støtte 
vil først blive udbetalt fra den 1. i måneden efter den måned, hvor ansøgeren 
er fyldt 18 år.
De 18-23 årige kan modtage op til 6.500 kr. årligt for hjemmeboende, 8.700 for 
udeboende; støtten beregnes efter forældrenes skattepligtige indtægt, således 
at der ydes fuld støtte ved en indtægt på indtil 46.000 kr., og støtten aftrappes 
op til en indtægt på 95.000 kr., og der sker et fradrag i den skattepligtige ind
komst på 8.000 kr. pr. barn. Ud over stipendier yder Statens Uddannelsesstøt
te garanti for studielån i bank eller sparekasse indtil 12.000 kr.; stipendium og 
statsgaranteret lån må dog tilsammen højst udgøre 16.000 kr. årligt.
Uddannelsessøgende, der er fyldt 23 år, kan ud over garantien for studielån 
opnå støtte på højst 6.500 kr. Denne støtte ydes uafhængigt af forældrenes 
økonomi. Ansøgningsskema udleveres efter nærmere meddelelse på skolen.

Befordringsgodtgørelse
De af skolens elever, der daglig tilbagelægger mindst 14 km mellem hjem og 
skole, har ret til godtgørelse af befordringsudgifter. Skema udleveres efter 
nærmere meddelelse på skolens kontor.

Parkering af cykler og knallerter
CYKLER anbringes i cykelkælderen ved siden af bog
depotet eller i stativerne på Skolebakken (Kystvejen).
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KNALLERTER anbringes på skrå ved parkerings
stativerne i Mejlgade inden for den hvide stribe.
MOTORCYKLER må kun parkeres i krogen ved 
nedgang til foyer.
BILER, der tilhører skolens elever, må ikke parkeres på 
skolens område.
Cykler og knallerter, der henstilles andre steder end 
de her anviste, fjernes uden ansvar.

Glemte sager
Henvendelse sker til skolens pedel, hr. Rasmussen. 
Bøger, der bærer skolens stempel, afleveres i bogdepo
tet.

Kantinen
Skolens kantine er i spisefrikvarteret (11.35-12.05) åben for salg af håndmad
der, mælk, yoghurt, kaffe, sodavand og slik.
Kantinens drift varetages af et udvalg bestående af 6 elever og 2 lærere. Tidli
gere var det eleverne alene, der forestod det praktiske arbejde i forbindelse 
med salg i spisefrikvarteret. Denne ret store arbejdsbyrde er nu blevet for
mindsket ved, at udvalget har ansat fru Kirsten Christensen som ansvarlig le
der af kantinens daglige drift, idet elever dog stadig hjælper til i spisefrikvarte
ret.

Helga M øller Hansen

Ferier og fridage
For skoleåret 1976/77 er der for statens gymnasieskoler, studenterkursus og 
Statens Kursus til HF fastsat følgende fridage og ferier (de nævnte dage med 
regnes):
1976: Mandag den 18. oktober til fredag den 22. oktober: Efterårsferie

Torsdag den 23. december til tirsdag den 4. januar: Juleferie
1977: Mandag den 28. marts: Dronning Ingrids fødselsdag

Mandag den 4. april til tirsdag den 12. april: Påskeferie
Mandag den 20. juni til fredag den 5. august: Sommerferie
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Foranstående ferieplan kan ikke fraviges, medmindre der foreligger tilladelse 
fra direktoratet, og en sådan tilladelse vil kun kunne forventes opnået i ganske 
særlige tilfælde.

Erhvervsorientering - studieteknik (gymnasiet)
Med det formål at lette arbejdet i gymnasiet og samtidig gøre det mere udbyt
terigt gives der i begyndelsen af 1. G nogle timer i studieteknik, dels af special
lærere på dette område, dels af klassernes faglærere i hovedfagene.
Det må erkendes, at det falder vore elever vanskeligt at træffe deres valg med 
hensyn til videre uddannelse. Med hovedvægten lagt i 2. G gives derfor en er
hvervsorientering med det formål at give et -overblik over de uddannelsesmu
ligheder, der foreligger efter endt skolegang og et forsøg på erkendelse af egne 
anlæg og muligheder.
Ud over de således fastlagte timer er der igennem hele skoleforløbet mulighed 
for eleverne til at rådføre sig enkeltvis med de lærere, som har påtaget sig dette 
emneområde.

Maria Schiøtz

Studievejledning for HF
For HF-kursus findes en særlig studievejlederordning, som har til formål at 
yde de studerende vejledning vedrørende spørgsmål af faglig, social, økono
misk og personlig art i forbindelse med deres uddannelsessituation. Heri ind
går tilvalgsorientering, uddannelses- og erhvervsorientering samt studieteknik 
i klasserne; men hovedvægten lægges på den individuelle vejledning.
Hvervet som studievejleder varetages af lærerne Lasse Ebbensgaard Andersen 
og Henning Damsgaard Pedersen, som har træffetid på studievejlederkontoret 
hver mandag i 4. time og det store frikvarter samt hver onsdag i 6. og 7. time. 
Studievejlederne opfordrer kursisterne til at henvende sig ved selv det mindste 
behov for hjælp og støtte.
Udover den grundlæggende vejledning i studieteknik, som gives af de enkelte 
fags lærere, vil studievej lederne midt i september måned påbegynde et kursus 
i almen studieteknik for 1. HF-klasserne. Når der senere i kursusforløbet op
står behov for det, afsættes der timer til yderligere vejledning. Der vil således 
blive givet vejledning i forbindelse med specialeskrivning og eksamenslæsning. 
I sidste halvdel af oktober måned påbegyndes uddannelses- og erhvervsorien
teringen for de nye HF-klasser i forbindelse med en grundig gennemgang af 
tilvalgsordningen.
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Det er vigtigt, at kursisterne selv er opmærksomme på de muligheder, be
kendtgørelsen om højere forberedelseseksamen giver. Der vil blive givet mange 
oplysninger herom i løbet af introduktionsugen, og i øvrigt opfatter studievej
lederne det som en af deres opgaver at stå til rådighed for kursisterne også på 
dette område under hele kursusforløbet. Der kan være grund til allerede her at 
nævne nogle af disse specielle muligheder:
- Der kan opnås bevilling til støtteundervisning i fag som engelsk, tysk og ma

tematik til ganske enkelte elever, som har særligt behov for det. Den endeli
ge sammensætning af disse hold vil finde sted i oktober måned.

- I fagene dansk, fysik og kemi vil der på skemaet være afsat særlige konferen
cetimer, beregnet på individualiseret undervisning.

- Der kan oprettes hold til undervisning i latin til den lille latinprøve, hvis 
mindst syv elever har tilmeldt sig. Til anden frivillig undervisning, f.eks. i 
fritidssport, musik eller formning, og til studiekredse, kræves, at mindst ti 
studerende har tilmeldt sig.

De økonomiske problemer i forbindelse med at fuldføre HF-uddannelsen er i 
de senere år blevet større for mange studerende. Det er studievej ledernes op
gave at give oplysning om støttemuligheder. Ansøgningsskemaer til Statens 
Uddannelsesstøtte udsendes til de nye studerende sammen med besked om 
optagelse. Skemaerne skal udfyldes omhyggeligt og snarest muligt tilbagesen
des til skolen, så de kan indsendes til Statens Uddannelsesstøtte inden som
merferien. Der bliver afholdt en aftensammenkomst den 16. juni, hvor de ny- 
optagne studerende kan rådføre sig med studievejlederne.

Grendeling efter 1. G
I marts/april måned 1976 skal alle elever i 1. G gøre sig klart, hvilken gren de 
vil vælge for resten af deres gymnasietid, hvilket vil sige, at man har mulighed 
for at få et mere interessebetonet gymnasieforløb.
Ideen med dette grenvalg er altså ikke at specialisere gymnasiasterne, som 
man måske kunne være tilbøjelig til at tro, og principielt er der da heller ikke 
væsentlige forskelle med hensyn til den studiekompetence, som de forskellige 
grene giver. Valgmulighederne er følgende:
For sproglige: nysproglig, musiksproglig, klassisksproglig, samfundsfaglig.
For matematikere: matematisk-fysisk, matematisk-kemisk, naturfaglig, sam
fundsfaglig, musikmatematisk.
De forskellige grenes fag og timetal fremgår af bogen »Valget i 2. real« samt, 
mere udførligt, af en bog, som eleverne får udleveret i februar/marts 1977.
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Studieugen
Siden 1972 har man hvert år i begyndelsen af marts holdt en skemafri uge for 
hele 2. G - en såkaldt studieuge.
Eleverne har her på tværs af klasseinddelingen kunnet vælge mellem forskelli
ge studiekredse eller studierejser. Studieugens formål er at give deltagerne 
mulighed for at beskæftige sig med specielle interesser og prøve en alternativ 
arbejdsform. Forslag til studiekredse stilles af lærere og elever og må gerne lig
ge helt uden for skolens normale fagområder eller være tværfaglige. Rejserne 
til udlandet har indtil nu haft den største tilslutning blandt eleverne, som har 
haft stort udbytte af dem, men i det kommende skoleår bliver tilbudene om 
rejser sandsynligvis mindre omfattende på grund af restriktioner fra direktora
tets side. Dog regner vi med at kunne søge tilladelse til at gennemføre udveks
lingsrejser med elever ved gymnasier i England, Frankrig og Tyskland. - Stu
dieugen vil i år også omfatte 1. HF.

Ekskursioner
Især i tilknytning til fagene geografi, biologi, historie, samfundsfag og kunst
forståelse arrangeres der af og til ekskursioner for at studere et emne »i mar
ken«. Det er for det meste endags-ekskursioner, der foregår ved buskørsel, men 
de kan også udstrækkes over flere dage, alt afhængigt af emnets omfang. 
Transporten under disse ture er gratis, men andre udgifter må eleverne selv 
afholde. (NB. Ministeriet giver ingen bevillinger til ekskursioner for HF).

Ekskursionsudvalget
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Lærebøger
Lærebøger, atlas, leksika, regnestok og papir til skriftlige arbejder stilles gratis 
til rådighed for eleverne.
For disse læremidler gælder følgende:
1. Bøgerne og regnestokken forbliver skolens ejendom.
2. Hver enkelt bog skal straks efter modtagelsen forsynes med navn og klasse

betegnelse.
3. Bøgerne skal til enhver tid være forsynet med omslag; omslaget skal dog 

fjernes, når bøgerne til sin tid skal afleveres, medmindre der anvendes ufar- 
vet, gennemsigtigt plastik.

4. Der må ikke i bøgerne skrives andre notater end de af læreren meddelte.
5. Eleverne er økonomisk ansvarlige for de bøger de låner. Hvis en bog er 

bortkommet, skal det straks meddeles til bogdepotet, så en ny bog kan ud
leveres mod erstatning. Bogdepotet har indgang fra foyer’en og holder 
åbent for ekspedition i 1 O-frikvarteret.

Nye elever bliver næsten altid forbavsede over, at de skal have så mange bøger, 
enten fordi de frygter, at det altsammen skal »kunnes« engang, eller fordi de 
ikke aner, hvordan de skal få dem transporteret hjem. Mange af de bøger, der 
vejer mest, skal i øvrigt ikke »kunnes« - det er opslagsværker. Men hjem skal 
de altså, og selvom vi fordeler bogudleveringen over flere dage, må vi kraftigt 
opfordre nye elever til de tre første dage at møde med flere store tasker; bedst 
er det i virkeligheden at medbringe mindre kufferter.
De elever, der skal fortsætte i 2. og 3. G, får udleveret bøger for det kommende 
skoleår den anden dag efter sommerferien, dvs. tirsdag den 10. august.

Skolens elever, lærere og øvrige personale
Mens dette skrift redigeres, er det selvsagt ikke muligt at skrive en fuldstændig 
liste over de lærere, der vil udgøre skolens »bemanding« ved det nye skoleårs 
begyndelse. Følgende liste oplyser, hvordan den så ud pr. 1. april 1976.
Forhåbentlig vil der imidlertid i løbet af september foreligge en matrikel, som 
omfatter alle elever, lærere og øvrige ansatte, som på det tidspunkt befinder 
sig på skolen. Denne matrikel vil blive udleveret til alle.
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Skolens lærere
4. række fra venstre: Jon Christensen, Mogens Bøt eher, Ivar Gjørup, Poul-Erik Sørensen, 
Niels Helge Poulsen, Hans Thomsen, Poul Bøje, Claus Jensen, Helle Kjær, Tyge Tygesen, 
Per Nybro Christensen, Michael Mondrup, Jonna Munkholm, Oskar Christensen. - 3. 
række fra venstre: Anders Ballerup, Svend Schmidt-Nielsen, Finn Stein Larsen, Jens Thor
sen, Ebba Harsaae, Svend Heuer, Edith Kläning, Bjarne Falch Olesen, Kaj Rasmussen 
(pedel), Johan Bender, Birgit Setterberg, Giselle Lüsberg, H. Damsgaard Pedersen, Jens 
Vågholt Sørensen, Lars Ebbensgaard Andersen. - 2. række fra venstre: Henry Nielsen, K.

Haaning Christensen, Paul Knudsen, Paul Biehe, Erik Bernstorff, Peter Jeppesen, William 
Flansen, Irene Kristensen, Jørgen la Cour, Ole Straarup, Helga Møller Hansen, Per Kra
rup Holst, Anders Ole Nielsen, Troels Rønsholdt. - 1. række fra venstre: Gunver Kelstrup, 
Georg Mondrup, Grethe Clausen, Aage Flatau, Frida Madsen, Anton Boesen, Helge Qyor- 
trup, Grethe Foss, Thøger Aastrup, Astrid Abrahams, N. Ladegaard Pedersen, Maria 
Schiøtz, Erik Johannesen.
(På billedet mangler: Lizzie Bøtcher, V. Nedergaard Jørgensen, Käthe Münster).



Skolens lærere pr. 1. april 1976
Andersen, L. Ebbensgaard 
Bender, Johan 
Bernstorff, Erik 
Biehe, Poul 
Birk, Lisa
Bjerg, Svend 
Boesen, Anton G. 
Bollerup, Anders 
Bøje, Poul S.
Bøtcher, Mogens 
Christensen, K. Haaning 
Christensen, Oskar 
Christensen, Per Nybro 
Clausen, Anker 
Clausen, Grethe 
Flatau, Aage

Foss, Grethe 
Galtnar, Henning 
Hansen, Helga Møller 
Hansen, Poul Linhard 
Hansen, W. W. 
Harsaae, Ebba 
Heuer, Svend 
Holm, Anna Marie 
Holst, Per Krarup 
Jensen, Claus Erik 
Jeppesen, Peter 
Jessen, Marianne 
Johannesen, Erik 
Jonasson, Inge B.
Kjær, Helle Kappel 
Kläning, Edith 
Kristensen, Irene 
Larsen, Finn Stein 
Larsen, Mogens 
Liisberg, Giselle 
Lund, Marianne 
Madsen, Frida 
Marcussen, Ejgil A. 
Mogensen, John 
Mondrup, Georg 
Mondrup, Michael 
Münster, Käthe 
Nielsen, Anders Ole 
Nielsen, Henry 
Olesen, Bjarne Falch 
Parbo, Henrik
Pedersen, H. Damsgaard 
Pedersen, N. Ladegaard

Korshøjen 39, 8210 Århus V.
Pilevej 60, 8240 Risskov
Åby Bækgårdsvej 34, 8230 Åbyhøj 
Bakkelodden 7, 8320 Mårslet 
Skrænten 5, 8240 Risskov 
Kirkesvinget 4, Framlev, 8462 Harlev 
Tjerrild Mosegård, 8410 Rønde 
Skodshøjen 6, 8240 Risskov 
L. P. Bechsvej 35, 8240 Risskov 
Møllegade 6, 4. th., 8000 Århus C. 
Korshøjen 12, 8240 Risskov 
Kalendervej 4, 8210 Århus V.
Oehlenschlägervej 19A, 8230 Åbyhøj 
Store Torv 4, vær. 425, 8000 Århus C. 
Birkeallé 7, 8230 Åbyhøj 
Tirstrupvej 6, 8240 Risskov 
(Esby, Helgenæs)
Pauls Plads 7, 8000 Århus C.
Dyrehavevej 23
Egebjergvej 143, 8220 Brabrand 
Saltholmsgade 26
Moselodden 6, 8320 Mårslet 
A. Naursvej 22, 8270 Højbjerg 
Espegårdsvej 17, 8260 VibyJ.
Hostrupsvej 9, 8260 Viby 
Vejlby Vænget 156, 8240 Risskov 
Bissensgade 13, 1., 8000 Århus C. 
Frits Sybergsvej 26, 8270 Højbjerg 
Bissensgade 13, 1., 8000 Århus C. 
Solhøjvej 31,8210 Århus V.
Helgesvej 8, 8230 Åbyhøj 
Grenåvej 293, 8240 Risskov 
Moselodden 1, 8320 Mårslet 
Elsdyrvej 32, 8270 Højbjerg 
Rampen 3, 8240 Risskov 
Stenskovvej 11, Stjær, 8464 Galten 
Søbakkevej 33, 8381 Mundelstrup 
Rud. Wulffsgade 14, 2., Århus C.
Emiliehøj 5, 8270 Højbjerg 
Engparken 9, 8230 Åbyhøj 
Saltholmsgade 27, 8000 Århus C. 
Klostertorv 4, 2., 8000 Århus C.

17 75 66
17 62 72
15 89 96
27 27 51
17 79 38
94 19 86
39 60 10
17 59 72
17 77 28
13 23 46
17 51 87
15 31 27
15 92 67

15 55 08 
1741 17 
35 61 08 
1351 71
14 42 08
26 01 75

27 09 73
27 16 76
14 22 40
14 42 66

13 99 46
27 48 80
13 99 46
15 58 86
15 02 91
17 30 67
27 19 79
27 22 96
17 96 79

24 17 27
14 03 83
27 14 70
15 02 86
19 16 96
12 68 12

Sletterhagevej 53, 8240 Risskov (omst.) 17 66 84
Kasted Byvej 25, 8210 Århus N. 24 18 26
Skodshøjen 15, 8240 Risskov 17 80 71
Ormslevvej 15, 8260 VibyJ. 1426 72
Sjællandsgade 133, 2., 8000 Århus C. 12 27 82
Grønnegade 111,6., 8000 Århus C. 12 81 81
Spergelvej 3, 8240 Risskov 17 91 75
Frodesgade 12, 8260 Viby J. 14 54 26
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Pedersen, Birgitte Møller Skolevej 6, 8410 Rønde 37 17 52
Poulsen, Niels Helge Fornæsvej 10, 8240 Risskov 17 56 91
Primdahl, Mette Marie Schleppegrellsgade 15, 3. th., 8000 Århus 12 24 70
Qvortrup, Helge Engdalsvej 120, 8220 Brabrand 26 04 68
Rasmussen, Susanne Schødt Sønder Allé 57A, 8500 Grenå 32 11 21
Rønsholdt, Troels Egebjergvej 33, 8220 Brabrand 26 27 68
Sauerberg, Lars Ole 
Schiøtz, Maria

Sjællandsgade 82, 8000 Århus C.
Holtevej 12, 8000 Århus C. 14 42 72

Setterberg, Birgit Holtevej 18, 8000 Århus C. 14 35 42
Setterberg, Brita Ellemarksvej 11, 8000 Århus C. 11 01 70
Straarup, Ole Skolegade 21, 2. tv., 8000 Århus C. 13 15 51
Schmidt-Nielsen, Svend Oddervej 189, 8270 Højbjerg 27 11 46
Sørensen, Jens Vågholt Jegstrupvænget 547, 8310 Tranbjerg 29 25 73
Sørensen, Poul-Erik Holmevej 251, 8270 Højbjerg 27 49 41
Thomsen, Hans Ny Munkegade 73, 2. th., 8000 Århus C. 19 1886
Thygesen, Thyge Vester Strandallé 144, 8240 Risskov 17 40 60
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Desuden er følgende ansat på skolen:

Rasmussen, Inger og Kaj 
Skolens pedelpar.
Skolegyde 1, 
8000 Arhus C, 
tlf. 12 46 90

Christensen, Elly 
Skolens regnskabsfører 
Adelvej 17, 
8240 Risskov, 
tlf. 17 49 17

Juncker, Elisabeth 
Rektors sekretær
Holtevej 7, 
8000 Århus C, 
tlf. 14 22 70

Sørensen, Edle Hanberg
HF-kon tor
Fulden,
8330 Beder,
tlf. 93 61 00

Elisabeth Juncker

Elly Christensen Edle Hanberg Sørensen
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Skolens ledelse
Rektor er, under ansvar over for undervisningsministeriet, skolens administra
tive og pædagogiske leder. På en række områder har dog skolens elever og læ
rere medindflydelse; i det følgende vil vi gøre nærmere rede herfor:

Lærerrådet
Ligesom eleverne ved skolen har også lærerne deres råd. Det består hovedsa
gelig af skolens fast ansatte lærere (også rektor) og har ifølge ministerielle be
kendtgørelser fået pålagt en række opgaver. Rådet har en styrelse på 3 lærere 
valgt for en et-årig periode, i 1975/76 Erik Bernstorff, Bjarne Falch Olesen og 
Niels Helge Poulsen (nyvalg i august). De pålagte og selvvalgte opgaver vare
tages gennem et stort antal udvalg, hvori der oftest også sidder elevrepræsen
tanter.
Lærerrådet, der skal holde møde mindst 5 gange årligt, har to hovedfunktio
ner: det skal give indstillinger, og det skal høres. Det sidste betyder, at lærerne 
skal tages med på råd af rektor i spørgsmål som: antallet af klasser og gren
hold, time- og fagfordelingsplaner, stillingsopslag, byggesager og årsprøver. 
Det første betyder, at vi skal træffe beslutning om, hvilke ansøgninger der skal 
indsendes til ministeriet om inventar, undervisningsmateriel, bøger osv., eller 
hvad der skal købes for de beløb, skolen i hvert finansår får bevilget til anskaf
felse af disse ting. Det er selvfølgelig vigtigt, at eleverne bruger deres medbe
stemmelsesret her, i konto 52- og 53-udvalgene (bøger og inventar).
Disse og andre udvalg har oftest af det samlede lærerråd fået til opgave på rå
dets vegne at udforme indstillinger eller at træffe og udføre afgørelser på føl
gende områder: ekskursioner, studieuge, fester o.1., morgensamlingsprogram, 
introduktionsdage.
Vi lægger stor vægt på samarbejdet med eleverne i udvalgene, og de har da og
så ret til via det vigtige samarbejdsudvalg (som du kan læse mere om neden
for) at få optaget sager på lærerrådets dagsorden og uden stemmeret at del
tage i rådets forhandlinger herom.

Styrelsen
Samarbejdsudvalget
Samarbejdsudvalget besår af fire elever (3 fra gymnasiet, 1 fra HF) valgt af 
eleverne, fire lærere (incl. lærerrådsformanden) valgt af lærerrådet, plus rek
tor. Udvalgets opgave er i følge den ministerielle bekendtgørelse »gennem gen
sidig information og forhandlinger at fremme samarbejdet mellem lærere og 
elever, fremskynde sagers løsning og koordinere læreres og elevers bestræbel
ser«.
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Udvalget vedtog i sidste sæson udførlige retningslinjer for sin virksomhed, som 
vi her skal givejer et indtryk af.
Vi har normalt et ugentligt møde i spisefrikvarteret, men når det har været på
krævet, har vi desuden holdt et eftermiddags- eller aftenmøde af længere va
righed.
Der udarbejdes hver gang på skift et referat fra mødet, som meddeles ved mor
gensamling eller ved opslag i klasserne.
Udvalget kan drøfte sager af næsten enhver art, og alle på skolen kan gennem 
deres repræsentanter komme med forslag til dagsordenen. Denne bliver nor
malt opslået på 3 af skolens tavler forud for et møde.
Vi beskæftiger os med tilrettelægningen af de såkaldte fællestimer (oftest for 
hele skolen), med elevfaciliteter (kantine og opholdsrum), ordens- og sygereg- 
ler, fællesarrangementer (skolebal, sportsstævner, »firmafesten«), trivsels
spørgsmål og intern kommunikation (hvordan holder vi bedst hinanden un
derrettet om, hvad der foregår?). På flere felter har vi opnået gode resultater, 
men vi kan forhåbentlig komme endnu videre på de to sidstnævnte områder, 
hvor der stadig er problemer, f.ex. omkring afholdelsen af elevmøder i skoleti
den, forsømmelsesreglerne og forholdet mellem HF- og gymnasieeleverne.
I årets løb har vi bl.a. haft følgende fællestimer: to dobbelttimer om hhv. ad
gangsbegrænsningen og det internationale kvindeår, en time med gymnasie
koret (»Creation«), en med en klassisk guitarist, en med maleren Tommy 
Storkholm (hvis billeder prydede væggene en tid) og en med et 1. maj
arrangement.
Planerne for det nye skoleår omfatter visesang (Holst Würgler), dramatisk 
oplæsning, musik og teater samt et spørgemøde med rektor og rådsmedlem
mer.
Men der stadig plads for forslag fra jer!

Erik Bernstorff
Medlemmer af samarbejdsudvalget pr. 1/4 1976.
Helge Qyortrup
Lasse Ebbensgaard Andersen
Erik Bernstorff
Mogens Bøtcher
Edith Kläning
Niels Mygind, 2z
Sanne Møller, 2a
Charlotte Nørby, 2y
Marianne Jensen, Iq
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Elevorganisationen
Målsætningen for de tre års arbejde i gymnasiet er at opøve en stadig voksen
de selvstændighed hos den enkelte elev, men et sådant hovedformål realiseres 
kun ved en aktiv elevindsats, der enten direkte i elevarbejdet eller mere ufor
melt i klasserne danner grundlaget for den medindflydelse (i udvalgsarbejdet 
og i klasserne), der skal opøve den ønskede selvstændighed hos eleverne.
Den formelle elevorganisation for gymnasiet er et koordinerende elevråd, som 
består af de elever, der er valgt til de permanente udvalg (se nedenfor). De bli
ver valgt på et elevmøde for alle skolens elever.
Kommunikationen ud til de omkring 500 gymnasieelever er søgt sikret gen
nem klassetrinsrådene der består af tre elever fra hver årgang, men disse klas
setrinsråds arbejde kræver en respons fra de enkelte klasser (arbejdsopgaver 
til elevråd, spørgsmål etc.) for at fungere effektivt - det er alle elevers ansvar, 
at udvalget kan fungere tilfredsstillende.

Elevarbejdet på skolen
Valget til udvalgene foregår som nævnt på et fællesmøde (plenum) for gymna
siet, og alle med lyst og energi kan opstille (henvendelse til dirigenten to dage 
før valget). Arbejdet optager en del af fritiden, men er ellers overkommeligt; 
det er op til den enkeltes lyst og muligheder, hvor stor en arbejdsbyrde hun/- 
han mener at kunne påtage sig.
De permanente udvalg, hvori eleverne er repræsenteret, er: 
Samarbejdsudvalget, som er nærmere beskrevet ovenfor.
Byggeudvalget, hvori 3 elever har sæde, og som beskæftiger sig med vedlige
holdelsen af de eksisterende bygninger og giver råd og vejledning ved opførelse 
og indretning af nye bygninger. Udvalget har høringsret.
Konto 53-udvalget beskæftiger sig med anskaffelse og vedligeholdelse af inven
tar, apparatur, bibliotek og skolens samlinger. I udvalget sidder foruden læ
rerrepræsentanter 3 elever; det er lærerne, som har den besluttende myndig
hed, men den ministerielle bekendtgørelse siger, at eleverne bør høres i videst 
muligt omfang.
Konto 52-udvalget beskæftiger sig med indkøb af bøger etc. De 3 elevmedlem
mer har samme muligheder for indflydelse som medl. af konto 53 udv.
Festudvalget sørger for tilrettelæggelse og afholdelse af det årlige skolebal 
samt de øvrige af skolens fester, der ikke arrangeres af foreningerne. I festud
valget sidder 3 lærere og 5 elever. (Medlemmerne af festudvalget har ikke 
stemmeret i elevrådet).
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Elevfonden består af 2 lærere og 3 elever, hvoraf den ene er formand, og har til 
opgave at yde økonomisk støtte til elever ved ekskursioner, lejrskoler o.l. Som 
suppleant driver elevfonden udlånsvirksomheder, elevtelefon og kaffeautoma
ten i kælderfoyeren. Elevfonden skaffer sine midler gennem den årlige elev
skat, samt fra overskud ved skoleballer, fester og kaffeautomaten.
Endelig vælges der en elev til dirigentposten. Det er dirigentens opgave at or
ganisere valg, elevmøder og indkalde til elevrådsmøder, udfærdige dagsorden 
etc.
For to år siden oprettedes på Aarhus Katedralskole en HF-afdeling, hvilket 
bragte en ny aktiv elevgruppe til skolen. Samarbejdet imellem HF og gymna
siet foregår i et kontaktudvalg (valgt af de etablerede råd for HF og gymnasi
um), desuden løses fællesopgaver ved vekslende koordinerede udvalg. Der til
stræbes et tæt samarbejde med hensyntagen til eventuelle særinteresser, og i 
de forskellige udvalg vil en eller flere HF repræsentanter naturligt indgå i et 
samarbejde med de repræsenterede gymnasieelever. - Valg til HF-råd etc. er 
et internt HF anliggende, og fællesafstemninger vil kun blive afholdt, hvor der 
behandles en sag, som man finder er af interesse for begge parter.
Det skal stå helt klart, at alle gymnasieelever er yderst velkomne i elevrådet, 
og at det er nødvendigt for enhver elev aktivt at følge med i elevrådets arbejde 
og tage del i debatten omkring det.

Elevrådet

HF-rådet
HF-rådet har, efter en omstrukturering ved sidste valg, været organiseret såle
des: Alle vigtige beslutninger træffes på et plenum, og selve rådet er således 
underlagt plenums afgørelse. Rådet, der behandler sager vedrørende skolens 
HF’ere samt arbejdet udadtil igennem bl.a. DUS, FUÅ og LAK, består af 6 
klasserepræsentanter +10 elever valgt på tværs af klasserne. Rådet vælger selv 
repræsentanter til skolens stående udvalg og kan træffe afgørelser ved simpelt 
stemmeflertal i mindre sager eller hastesager, såfremt 50% af rådets medlem
mer er til stede. Vi har gennem et koordineringsudvalg et samarbejde med 
gymnasieelevrådet, der varetager de sager, som vedrører alle elever.
Men det er naturligvis op til de nye HF’ere at træffe beslutning om rådets 
fremtidige organisation.

Hvad skete der på Aarhus Katedralskole 1975/76
Et sådant spørgsmål er det naturligvis umuligt at svare udførligt på. Et er sik
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kert: der foregår meget her på skolen, ikke blot i tiden fra 8-15, men også både 
eftermiddage og aftener. Der er mange muligheder for udover den faste time
plan at være aktiv i skolelivet: man kan være med i HF- eller gymnasieelevrå
det, være medlem af Heimdall, AKI (omtalt andetsteds i hæftet), måske af 
skolekoret eller af U-gruppen. Hvis noget af ovenstående interesserer dig, bør 
du så afgjort tage dig tid til at være med, idet den slags aktiviteter er med til at 
gøre skolehverdagen indholdsrig.
Blandt årets begivenheder må også vore årlige fester nævnes, naturligvis også 
et skolebal.

Ganske kort efter skolens start holder vi firmafest, hvortil kun skolens elever og 
lærere har adgang. Grunden til denne begrænsning af deltagere er, at der skal 
være mulighed for, at de nye elever kan lære de mennesker at kende, som alle
rede hører til på skolen. Julebazaren er vort andet festlige arrangement. For
målet med bazaren er at skaffe penge til det fortsatte underhold af skolens 10 
adoptivbørn, som bor i børnelandsbyer rundt om i verden. Som anden u- 
landshjælp har hver klasse i år betalt 5 kr. pr. måned i »u-landsskat«. Pen
gene gik dels til Røde Kors, dels til hjælp til katastroferamte områder.

I årets løb har det store diskussionsobjekt været adgangsbegrænsning. Om
kring dette emne har der været arrangeret såvel aktionsdage som fællestimer; 
det er meget aktuelt for HF- eller gymnasieelever at følge med i uddannelses
politikken.
Noget andet, som er blevet fulgt med interesse, er ombygningen af skolen. Det 
indre af de ældste bygninger er blevet grundigt restaureret, dog med stor hen
syntagen til, at skolens tydelige præg af alder ikke måtte ødelægges. Du vil 
som nyankommen måske finde, at »det er noget gammelt mug«, som det så 
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gribende tidligere er blevet sagt, men efter at være faldet til, vil du - måske - 
finde ud af, at der faktisk er noget meget dejligt ved miljøet her.
Studieugen er endnu en af skoleårets tilbagevendende begivenheder. I denne 
uge dannes i II G og 1 HF tværfaglige studiekredse, som dels arbejder hér på 
skolen, dels rejser ud. I år var de hjemlige studiekredses emner bl.a. »bymiljø i 
Århus« og »Nordamerikas indianere«. Rejserne gik til London, Rom, Fran
krig, Norge (dansk-interessegruppe) og Vangså (musiktur). Vi har diskuteret 
en eventuel ændring af studieugens indhold.

Sanne Møller
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Heimdall
Heimdall er skolens 112 år gamle elevforening, som bliver ledet af en bestyrel
se på 7 mand.
En af Heimdalls hovedopgaver er gennem arrangementer at skabe et godt 
sammenhold blandt skolens elever.
I året 1975/76 havde vi følgende på programmet:
Fester med FOLKSTOW og SHIT & CHANELL, bøssemøde, hvor tre med
lemmer af Bøssernes Befrielsesfront fortalte om foreningens historie og stil
ling i samfundet. Til det årlige julemøde hyggede vi os med historier fortalt af 
Stein Larsen, Schmidt-Nielsen og Gerhard Müller. Sidst i marts afholdt vi et 
Christiania-møde, hvor to talere fra Christiania viste lysbilleder og fortalte om 
fristadens historie og formål. Som afslutning på året holdt vi en filmaften, hvor 
Nils Malmros og Anders Nielsen viste film fra tidligere Heimdall-lejrskoler. 
Lejrskolen er et permanent arrangement, hvor heimdallisterne tager på en 4 
dages tur til vestkysten. Sidste år gik turen til Løkken Badehotel. Her arbejde
de vi med forskellige aktiviteter: forurening, film, dramatik og musik, som vi 
om aftenen fremførte resultatet af for de andre.
Heimdall er en forening for alle skolens elever.

Bestyrelsen

Parnas
Dette er skolebladets navn. Desværre nåede en notits fra dets redaktion ikke 
frem, før dette skrift gik i trykken, men I vil blive orienteret om det, så snart 
det nye skoleår er i gang. Så meget tør vi nok røbe, at bladets redaktion regner 
med jer, ikke blot som læsere, men også som skribenter.

Dette skrifts redaktion

A. K. I.
Aarhus Katedralskoles Idrætsforening blev stiftet i 1929 på initiativ af lektor 
Gerhard Müller. Den udviklede sig med årene, og var bl.a. en slags pioner ved 
indførelsen af håndbold og senere basketball vest for Storebælt. A.K.I. deltog i 
disse grene i almindelige turneringer i en årrække. Men alt det kan I læse om 
i A.K.I. ’s gamle protokoller.
Sidste skoleår var medlemstallet ca. 100 og kontingentet bare 10 kr. For dette 
kunne man deltage i atletik og fodbold udendørs, volleybold, basketball og 
badminton inde i gymnastiksalene. Desuden bliver der i år 3 ugentlige svøm- 
metimer i svømmehallen på Spanien lige efter skoletid. Dette tilbud er meget 
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vigtigt, da skolen kun kan tilbyde et fåtal af eleverne svømning i idrætstimer
ne. Hvis der blandt medlemmerne skulle være interesse for andre sportsgrene, 
vil vi gerne forsøge at tage disse op, hvis der kan opnås den nødvendige tilslut
ning.
Træningen i de forskellige idrætsgrene danner grundlaget for udtagelsen til 
skoleholdene, som deltager i de landsdækkende gymnasieturneringer. Udover 
dette afholdes klasseturneringer i inde-fodbold, volley- og basketball. Fod
boldholdene møder hvert år Randers Statsskole og Viborg Katedralskole i en 
trekantturnering.
Årets store clou er farveturneringen, hvor alle interesserede bliver sat på hold 
ganske vilkårligt, 1., 2., 3. G’ere, 1., 2. HF’ere og lærere. Så tager hele skolen 
en halv fridag og spiller i to haller (sidste gang Vejlby-Risskov hallen) om po
kal og præmier(øl), som bliver overrakt ved den store A.K.I. fest om aftenen 
på skolen. Turneringen har været afholdt hvert år siden 1942. Pokalen kan be
ses ved rektors kontor. I øvrigt afholder foreningen fest på skolen 2 gange år
ligt, så glæd Jer bare. Der er orkestre og hvad dertil hører. Medlemmer kom
mer selvfølgelig billigere ind. Derudover er alt, hvad foreningen arrangerer, 
gratis (bustransport, rejser, leje af hal og bane m.v.). God fornøjelse.

Preben Munch, 2 R

KFS
KFS, Kristeligt forbund for studerende og Skoleungdom, har gennem flere år 
haft en aktiv gruppe på skolen. Foruden 7-8 eftermiddagsmøder med forskelli
ge talere fra byen, har vi gennem skoleåret 1975/76 haft morgenmøder, hvor vi 
har læst et stykke af Bibelen, bedt sammen og somme tider sunget, et par gan
ge om ugen.
Det er vor hensigt at begynde skoleåret 1976/77 med en week-end på Djurs
land, og du er naturligvis her, som til alle vore øvrige arrangementer, meget 
velkommen. Desuden har vi planlagt 3 eftermiddagsmøder i første halvdel af 
skoleåret, og det er meningen i år at udvide dem, således at vi efter talen di
skuterer denne over en kop et-eller-andet.
Morgenmøderne vil fortsætte som tidligere. Vi mener selv, det er en udmærket 
måde at få »ladet batterierne op på« inden skoledagens strabadser.
Nærmere datoer og klokkeslet får du at vide til skolens officielle morgensam
ling en af de første uger af Peer, som er tillidsmand for KFS på skolen. Her
udover vil du hele tiden være orienteret via vort program og plakater på op
slagstavlen.
Peer Rasmussen går i 3 bk og er at træffe: Nørre Allé 27, 4. sal, 8000 Århus C.
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U-gruppen ved Aarhus Katedralskole
U-gruppens formål er at bidrage til løsning af hjælpeopgaver såvel hjemme 
som ude. Vi hjælper herhjemme ved at viderebringe henvendelser fra organi
sationer som Folkekirkens Nødhjælp, Mellemfolkeligt Samvirke, Danida o.a. 
til skolens elever. Vi gennemfører også egne aktiviteter, bl.a. frivillig u- 
landsskat, som i år delvis blev brugt til katastrofehjælp, delvis til hjælp til op
bygning af en børneby i Pakistan. Desuden arbejder vi for mellemfolkelig for
ståelse og udbredelse af kendskabet til u-landsproblemer, til FN og til interna
tionalt samarbejde. U-gruppens sekretær er Karen Gammelgaard 3c.

Skolekoret
Hvis man har lyst til at synge, er der mulighed for at synge med i skolekoret. 
Der kræves ingen særlige forudsætninger (nodekendskab ikke nødvendigt), og 
der er ingen optagelsesprøve - alle interesserede er velkomne! Der er normalt 
korprøve en gang om ugen umiddelbart efter skoletid i Store Sangsal.
Koret er et fast indslag ved juleafslutningen i Domkirken, i år sang vi et beato
ratorium, »The Creation«.
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Desuden medvirker koret ved en koncert i løbet af foråret, i år i samarbejde 
med tre andre Århus-gymnasier. Foruden »Creation» opførte vi Duke Elling
tons anden kirkekoncert.

Käthe Münster

Aarhus Katedralskoles Venner
er en forening, som på forskellig måde yder støtte til Katedralskolen og dens 
elever. Den gør det gennem et fast årligt tilskud på 2000 kr., som stilles til rå
dighed for rektor, og ved at træde hjælpende til i en række situationer, hvor 
der opstår et akut behov for penge (f.eks. fik Heimdall i år 2500 kr. til sin lejr
skole). Foreningens medlemmer er tidligere elever på skolen, forældre til nu
værende elever og også andre, som interesserer sig for Katedralskolens ve og 
vel. Formand er læge Laurentius Holm, Århus.
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