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ÅRHUS AKADEMI
STATENS KURSUS I ÅRHUS TIL

REALEKSAMEN

Alderskrav: 16-17 år ifølge modenhed.
Forkrav: Mindst 7. folkeskole-klasse. 
2°-arigt:
Aftenklasser med 5 ugtl. undervisningsaftener.
Dagklasser med 5 ugtl. undervisningsdage.

STUDENTEREKSAMEN

Nysproglig og matematisk-fysisk linie.
Alderskrav: Mindst 171A år.
Forkrav: Realeksamen eller anden dermed ligestillet prøve.

3-årigt:
Aftenklasser med 4 ugtl. undervisningsaftener.

2-årigt:
Aftenklasser med 5 ugtl. undervisningsaftener.
Dagklasser med 5 ugtl. undervisningsdage.
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Rektors træffetid

Læsedage træffes rektor mandag-fredag kl. 12-13 
og fredag kl. 18-18,30.

Kontoret: (06) 16 65 20.
Lærerværelset: (06) 16 60 84.
Postadresse: Høgevej 25, 8210 Århus V.

Fra 1. august 1970:
Kontoret: (06) 16 68 11.
Lærerværelset: (06) 16 60 84.
Postadresse: Gøteborg Allé 2-4, 8200 Århus N.

Postgiro nr. 136 01.
I ferierne: Kun skriftlig henvendelse.

samt mandag

Århus Akademis bomærke:

Det lette - og det svære, tunge.



Forhistorien

I dansk skolehistorie er der et interessant træk, at forholdsvis 
mange af landets eksamenskurser oprindelig voksede frem som 
overbygning på en grundtvigsk friskole.

Den pædagogiske modsætning heri er blot tilsyneladende. I 
friskolen skulle barnet vokse op utynget af overdreven lærdom, 
og først når således det modnere overblik og det lange perspek
tiv over menneskelivet var vundet, kunne den voksne elev på 
kursus tilføre sig kundskaber, skønt i forholdsvis ubegrænset 
mængde dog uden skade.

Dette skolesyn har siden udgjort grundlaget for al virkelig 
kursusundervisning og har da også formået at tilføre dansk kul
turliv bemærkelsesværdigt mange personligheder. Eleven skal 
kunne møde lærestoffet med en menneskelig modenhed, vel of
test endda som den kun kan erhverves i livets egen skole.

Århus Akademi, statens kursus i Århus til real- og studenter
eksamen, går tilbage til den til den grundtvigske menighed knyt
tede Århus friskole, hvis leder, senere skoleinspektør Knud Lund, 
i 1919 overbyggede børneskolen med et kursus til præliminær
eksamen.

I 1932 overgået til Århus Akademi, der var oprettet 1929, 
videreførtes det med et to-årigt kursus til studentereksamen, der 
- statsanerkendt fra 1936 - oprettedes 1933 af dets nuværende 
rektor, som sammen med sin hustru ved overdragelsesbrev af 31. 
juli 1965 skænkede Århus Akademis kursusvirksomhed til staten 
fra 1. august samme år på vilkår dels, at undervisningen blev 
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gratis, dels at samtlige faste læreres ansættelse respekteredes. Af 
den afsluttende gentleman-agreement mellem parterne fremgik 
endvidere, at såvel studenter- som realkursus overgaves og mod
toges og at institutionens navn bevaredes.

Og nu forestår så indflytningen i den dejlige nybygning, og 
tankerne glider de 40 år tilbage til to stuer over porten i Kloster
gade nr. 56, hvor jeg lige havde nået at flytte min seng ud af 
skolestuen, inden de første elever ankom. Og sidenhen: Den 
lange, strenge, rige årrække, ét stort, altid pulserende liv cen
treret omkring de to ægtefæller, altid ansvar og arbejde og med 
usigelig meget at sige tak for: De fire år i Klostergade, de tre år 
i Mørksgade, de seks år i Guldsmedegade, de femogtyve år i 
Thunøgade og senest de tre år på Høgevej.

Og nu står huset.
Svend Andersen

Århus Akademis nybygning er opført på hjørnet af Randersvej 
og Ydre Ringgade, ved Vandtårnet. Bruttoetageareal 5800 m2, 
14 normalklasser med 4 hjælperum, 3 historielokaler med 1 hjæl
perum, bibliotek, 2 fysiklaboratorier med. præparationslokaler og 
samling, 1 biologilokale, 1 biologilaboratorium med samling og 
lærerlaboratorium, 1 geografilokale med. samling, 1 fysiklaborato
rium med mørkekammer og værksted, 1 kemi- og realfysiklokale 
med samling og præparationsrum, 1 bogdepot, administrations
lokaler, kombineret festsal og frokostlokale med 400 spiseplad- 
ser, scenerum med garderobe. Arkitekt: Kgl. bygningsinspektør 
C. F. Møller.
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Rejsegilde: Arkitekt og rektor



Lektor Otto Schaumann døde den 30. april. Ansat 1947 ved 
Århus Akademis private skole og kursus nåede han at gøre ud
viklingen med fra hin sommerdag, da på banegården i Holte 
mellem to tog håndslag gaves til et fællesskab om livet på en 
lille skole, og indtil statsinstitutionen havde dimitteret sine før
ste store hold til realeksamen og studentereksamen. Under et 
sådant skolesamfunds vækst i bestandig forandring består det 
som en umistelig værdi, at lektor Schaumanns hengivenhed i ger
ningen udgjorde et urokket midtpunkt af menneskelighed.

Skolen med dens elever var hans liv. Det var i hine dage, da 
befordringsmidlet hed en cykel, at anvende i ferierne til at kon
frontere eleverne med sådanne egne af Danmark, som ellers blot 
måtte stå for dem i en ubestemt fjernhed. Det var de mange, 
mange elever, som op under eksamen blev fulgt og hjulpet, når, 
som det så ofte lød i eksamenstiden, lektor Schaumann måtte 
rykke ud med redningsbåden.

I vor eftertid, da skoler og læreanstalter nødvendigvis må 
blive så store, at den menneskelige kontakt må lide derunder, 
således at sociale frustrationer består som et foreløbig uløst 
pædagogisk problem, står lektor Schaumanns liv i vort minde 
som et vidnesbyrd om, at en undervisning udgør en kulturel 
situation af samvær, hvor menneske står overfor menneske, og 
ikke må udarte til en blot civilisatorisk ekspeditionssag.

Århus Akademi vil ære lektor Otto Schaumanns minde.
Svend Andersen.
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Lærerkollegiet

Fag- og timefordelingen 1969-70

(Første dato betegner anciennitet, anden dato ansættelse ved År
hus Akademi).
Rektor Svend Andersen (1/8 1933, 1/8 1933) Dansk . . 8 timer
Adjunkt Bonnie Andersen (1/7 1969, 1/8 1969) 

Matematik.......................................................................... 12 »
Adjunkt E. Strandgaard Andersen (1/7 1968, 1/8 1968)

Fysik og kemi....................................................................... 22 »
Adjunkt S. Andersen (1/8 1954, 1/8 1964) 

Latin og oldtidskundskab............................................. 24 »
Lektor Erling Fossum (1/6 1960, 1/8 1969) Fysik . .. .16,25 »
Adjunkt Grete L. Godskesen (1/2 1966, 1/8 1966) 

Matematik.......................................................................... 22 »
Gymnasielærer Gunnar Hansen (1/8 1955, 1/8 1966) 

Engelsk og fransk........................................................... 26 »
Adjunkt Mogens Rehoff Hansen (1/7 1969, 1/8 1969)

Geografi ................................................................................ 13 »
Etfagskandidat F. Harrits (1/2 1966, 1/2 1966) Dansk 

og oldtidskundskab (oph. 31/1)................................. 20 »
Gymnasielærer H. Vormsborg Jensen (1/8 1957, 1/8

1958) Dansk, engelsk, tysk, historie og skrivning . . 31 »
Adjunkt Hanne Eugén Jørgensen (1/2 1969, 1/8 1969)

Fransk og engelsk................................................................ 21 »
Adjunkt Marianne Kalsbøll (1/21969, 1/8 1969) Fransk 29 »
Adjunkt Torben Knudstrup (1/7 1965, 23/10 1967)

Fransk og tysk.................................................................... 27 »
Lektor H. J. Koch (1/7 1953, 1/8 1957) 

Engelsk og fransk........................................................... 25 »
Adjunkt Ellen Larsen (1/8 1956, 1/8 1960) 

Dansk og tysk ................................................................ 21 »
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Adjunkt Henrik Laursen (1/4 1955, 1/8 1957) 
Historie og geografi...................................................... 25 »

Lektor Signe L. Fabricius Michelsen (1/8 1954,1/8 1968)
Dansk og latin.................................................................... 19 »

Adjunkt Ella A. Mikkelsen (1/7 1967, 1/8 1967)
Matematik og fysik........................................................... 21,5 »

Adjunkt Kjeld Mortensen (1/2 1969, 1/8 1969)
Matematik og fysik ........................................................... 21 »

Adjunkt Fl. Nielsen (1/2 1969, 1/8 1969) Matematik 22 »
Adjunkt H. Spure Nielsen (1/2 1968, 1/8 1968)

Historie og oldtidskundskab............................................. 32 »
Adjunkt Dr. Hildegard F. Oesterhelt (18 1964,1/8 

1968) Biologi og geografi............................................. 24 »
Adjunkt Inger Dejbjerg Pedersen (1/2 1969, 1/8 1969)

Fransk og latin.................................................................... 27 »
Gymnasieoverlærer N. Mose Petersen (1/8 1960, 

1/8 1960) Matematik og fysik................................... 35 »
Lektor O. Schaumann (1/4 1960, 1/8 1943) 

Historie og oldtidskundskab........................................ 20 »
Gymnasielærer Svend H. Thomsen (1/8 1964, 1/8 1966)

Dansk, tysk og skrivning.................................................. 30 »
Adjunkt Jørgen Øe (1/7 1967, 1/8 1968) 

Fysik, kemi og matematik.......................................... 23 »
Timelærer Ludvig Nørgaard (1/12 1956, 1/8 1962) 

Matematik.......................................................................... 8 »
Timelærer Karen Marie Schaumann (1/6 1964, 

1/8 1963) Matematik.................................................... 6 »

Årsvikarer
Stud. mag. Hanne Andersen, tysk...................................... 5 timer
Stud. mag. Knud Andersen, dansk (ans. 1/1) ................. 16 »
Stud, mag Mogens Bøtker Andersen, engelsk (ans. 1/12) 5 »
Stud. mag. T. Giver Andersen, fransk............................... 3 »
Stud, scient. Niels Bandholm, fysik og kemi.................8,75 »
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Cand. phil. Jette E. Bregenov, dansk og latin............... 8 »
Stud. mag. Per Brogaard, engelsk....................................... 5 »
Stud. mag. Steen Busck, historie (ans. 1/9).................... 5 »
Stud, scient. Dennis Caspersen, kemi................................. 2 »
Stud, scient. Jørgen Clausen, biologi (ans. 1/9) ............ 2 »
Lærer Knud Frøslev, biologi (oph. 3/9)............................ 10 »
Stud. mag. Ib Glenstrup, tysk ........................................... 9 »
Stud. mag. Povl Arne Hansen, engelsk........................... 13 »
Stud. mag. J. Fischer Holm, geografi ............................. 11 »
Stud. mag. Hans Højklint, biologi (ans. 1/10)............... 4 »
Stud. med. Morten Højklint, biologi (ans. 1/10)........... 4 »
Stud. mag. Ingrid Jensen, oldtidskundskab.................... 6 »
Cand. jur. et art. L. O. Rand Jensen, historie og

oldtidskundskab .................................................................. 23 »
Stud, scient. N. Roholt Jensen, biologi (ans. 1/10) .... 2 » 
Stud. mag. Ruth Jensen, engelsk (ans. 1/1)..................... 5 »
Stud. mag. Peder A. Jørgensen, dansk og engelsk .... 15 » 
Cand. phil. Gerda Kjær, latin ............................................. 4 »
Cand. phil. J. Langkilde Lauesen, latin............................... 4 »
Stud. med. N. Langkilde Lauesen, latin (ans. 1/9) .... 5 » 
Stud. mag. Annette Møller Madsen, engelsk

(ans. 1/10, oph. 31/1) ...................................................... 4 »
Stud. mag. Thorkild Vestergaard Madsen, engelsk

(oph. 31/12) ......................................................................... 13 »
Cand. mag. Poul Moth, biologi og geografi..................... 21 »
Stud. mag. Charlotte V. Nielsen, engelsk.......................... 5 »
Cand. scient. J. Aase Nielsen, kemi................................... 6 »
Stud. mag. Niels O. Finnemann Nielsen, dansk............ 7 »
Stud. mag. P. Møller Nielsen, engelsk............................... 6 »
Cand. phil. Chr. P. Pedersen, tysk...................................... 17 »
Stud. mag. Jens L. Rahbek Pedersen, dansk..................... 4 »
Stud. mag. P. Schiermer Poulsen, historie og oldtids-

kunskab ................................................................................ 13 »
Cand. scient. O. Skovsgaard Rasmussen, biologi............ 9 »
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Stud, scient. Chr. M. Roesdahl, matematik..................... 5 »
Cand. phil. Palle Rossen, tysk............................................. 14 »
Stud. mag. Jørgen U. Sand, fransk................................... 5 »
Stud, theol. Hanne Sander, fransk ................................... 5 »
Stud. mag. Grete Schøtt, fransk....................................... 5 »
Stud. mag. Peter Chr. Simonsen, engelsk (ans. 1/9) . . 5 »
Stud. mag. Jan O. Smerup, engelsk............................... 6 »
Stud. mag. Jens Møller Steffensen, dansk.................... 5 »
Cand. phil. Gerda Swanstrøm, latin............................... 4 »
Stud. mag. George Lyhne Sørensen, engelsk (ans. 1/2) 4 »
Stud. mag. Johannes Thomsen, latin (ans. 1/9) ............ 5 »
Stud. mag. Kjeld N. Thorsen, oldtidskundskab . ...... 8 »
Gand. phil. Hellmut Toftdahl, dansk.......................L ■ ■ ■ 15 »
Stud. mag. Claus Bratt Østergaard, oltidskunskab og 

engelsk (ans. 1/1)........................................................... 7 »

Andre vikarer:
Lærer Preben Hvam Ellefsen, studd. mag. Hanne Christiansen, 
Henrik Fode, Hans Henrik Lauritzen, Ulla Falk Jørgensen, Bent 
Vestergaard Pedersen, Elisabeth Thorsen, Bo Worre.

Det ugentlige antal skematimer er 952V2.

Lærerrådets formand: H. Spure; næstformand: L. Rand Jensen; 
sekretær: S. H. Thomsen.

Inspektion:
Rektors stedfortræder og administrativ inspektor samt tilsynsfø
rende med regnskabet: N. Mose.

Ind- og udvendig inspektion: N. Mose og H. Spure.
Bibliotekar: H. J. Koch.
Boginspektor: H. Vormsborg.
Studievejleder: H. Laursen.
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Sekretariatet:
Assistent Jytte Kröll (9. løntrin) (1/5 1966).
Assistent Anine Lauridsen (2. løntrin, 18/51967 - fast 1/1 1968).
Kontormedhjælper Inge Møller.
Kontormedhjælper Lissi Simonsen.
Omfanget af sekretariatets arbejde vil blandt adskilligt andet 
fremgå af, at det modtager og behandler 6000 postforsendelser 
om året.

Pedelmedhjælper: Børge Andersen.

Udvalg:
Udvalgenes poster er, foruden af rektor (fmd.) og, som tilforord
nede: inspektør og sekretær, beklædt af følgende:

Biblioteksudvalg: Grethe Godskesen, G. Hansen, H. J. Koch.
Stipendieudvalg: Sø. Andersen, J. Øe, Kirsten Andreasen, 

Viggo Wander.
Foredragsudvalg: Grethe Godskesen, Signe Michelsen, H. Spu

re, Hildegard Oesterhelt, Herdis Just, V. Wander.
Kunstudvalg: H. Spure, O. Schaumann, J. Rasmussen.
Samarbejdsudvalg: H. Laursen, N. Mose, H. Spure, P. E. An

dersen, A. Dubgaard, H. N. Nicolaisen.

Århus Akademis sagførerfirma: LRS Knud Kier & HRS Georg 
Løber, Århus.



Eksaminer 1969
REALEKSAMEN
Dagklasse a:
Bengtsen, Stanley Angelo 
Bertelsen, Lars Erik
Beyer, Inger Marie 
Fink, Mette 
Friis, Charlotte 
Hansen, Uni Gudrun 
Hovman, Lotte 
Hovman, Nille 
Jensen, Christian 
Kristensen, Inger Margrethe 
Mikkelsen, Per Falk 
Mortensen, Birthe Risgaard 
Nielsen, Metha Simmelsgård 
Nielsen, Mette Østergaard 
Nymann, Grethe Kaas 
Olesen, Jens Winther 
Pedersen, Inger Elise 
Refshauge, Henrik 
Simonsen, Hans
Steensig, Birgit Hum 
Aastrup, Karin

Dagklasse b:
Andersen, Jørgen 
Bjørn, Agnes Marie 
Bjørn, Poul Christian 
Brodersen, Johan Peder 
Brogaard, Inge Elisabeth 
Bygum, Poul
Frandsen, Hans Bech

Hansen, Bruno Sidsner 
Jensen, Minna Karen Thea 
Jensen, Rubi Hald 
Johannsen, Yelva 
Koudal, Helle Søborg 
Kristensen, Leif Løhde 
Laursen, Bent Knakkergaard 
Madsen, Henning Hartvig 
Mogensen, Inge Fogh 
Nielsen, Finn 
Pedersen, Birgit Skovbo 
Schneider, Irena Lyngholm 
Westphall, Charlotte

Aftenklasse c:
Andersen, Henning Alby 
Bretby, Stephan Vincent 
Hansen, Birthe 
Højberg, Jens Kristian 
Jacobsen, Gert
Jensen, Hans Peter Baastrup 
Jensen, Kirsten Børsting 
Jessen, Knud Erik Zoffmann 
Kristensen, Otto 
Krogh, Olaf 
Laursen, Uffe Høgh 
Melbye, Ernst Morten
Nielsen, Connie A. Møllegaard 
Pedersen, Magda 
Rasmussen, Jørn 
Ross-Hansen, Birthe 
Sjøberg, Gunda Pagh
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Aftenklasse d:
Andersen, Erling Ahnfeldt
Andersen, Knud
Christensen, Ib Bille
Christensen, Maria L. Melgaard
Fleicher, Elene Ravnholdt 
Frederiksen, Leo Hamann 
Grove-Nielsen, Hans

Jacobsen, Kirsten
Jensen, Inger
Johansen, Elisabeth Loft
Larsen, Johnny 
Rahm, Ingelise 
Rajcyyk, Karin 
Schrøder, Harald Christian 
Vind, Leif

STUDENTEREKSAMEN 
Nysproglig linie:

Daghold a:
Balle, Knud Erik 
Beck, Bodil Marie 
Bedsted, Lis Pedersen 
Bøje, Else-Marie Skovby 
Eriksen, Inga Annette 
Gammelgaard, Birte 
Grundtvig-Poulsen, Vivi 
Hansen, Peter Rasmus Frederik 
Jensen, Hanne Tofte 
Jessen, Ingrid Birgitte 
Karlsen, Villy Møller
Larsen, Ulla 
Levinsen, Jette 
Nielsen, Bjarne Harboe 
Nielsen, Ella Hanne Bach 
Nielsen, Karin
Nielsen, Karin Birkelund 
Nielsen, Niels Jørgen Møller 
Thejjl, Inge Lise
Østergaard, Kirsten

Daghold b:
Bjørn, Anne Trine
Bondesen, Per
Christensen, Hanne Osmundsen 
Christensen, Jørn
Eriksen, Finn Kirkemann 
Hjerl-Hansen, Susanne Tatjana 
Kristensen, Anne 
Kristensen, Aage
Nielsen, Inge-Lise 
Nicolajsen, Signe Helbo 
Oxlund, Jens Chr. Michaelsen 
Pedersen, Hasse Boe 
Pedersen, Kjeld Møller 
Richter, Annie
Riget, Betty Margrethe Taaning 
Stiel, Ebba
Taul, John Ole
Toustrup, Torben
Ørregaard Johannes Michael 
Østergaard, Karen Margrethe

Aftenhold, c:
Andersen, Stig Andreas Baagøe
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Bech, Carin Agnete Pia 
Bøye, Solveig Louise 
Christensen, Lone Thorup 
Gammelgaard, Per 
Hamle, Claus-Erik
Jakobsen, Anna Therese Faber 
Mørch, Merete Metz
Nielsen, Ole Ligaard 
Papadakis, Lone Kajhøj 
Pedersen, Jens Peder 
Petersen, Birgitte Schultz 
Skadhauge, Jane

matematisk/fysisk linie:

Daghold x:
Andersen, Hanne Elgaard 
Andersen, Niels Erik
Boris, Peter
Fiil, Lars
Fisker, Niels Bjarne Kristensen 
Hansen, Bent Lundager 
Hansen, Esben Kamp
Hansen, Kristian Hjortkær 
Johansen, Niels Christian Gade 
Lindbjerg, Knud Erik 
Maahn, Niels Ole 
Pehn-Laursen, Flemming 
Rossel, Peter Johannes Hancke 
Schmidt, Bodil
Steinmetz-Andersen, Niels H. 
Sønderby, Ragnhild Edel 
Tilma, Peter
Zachrison, Stina

Daghold y: 
Andersen, Ole 
Andersen, Sigfried Waldemar 
Dyekjær, Enevold
Hjorth, Flemming Kollerup 
Højbjerg, Poul-Erik 
Janby, Jørn Schaumburg 
Jensen, Hans-Ulrik 
Jeppesen, Svend Erik 
Johansen, Anders Straarup 
Laigaard, Niels Jørgen 
Larsen, Erling Helmuth 
Madsen, Knud Veste rgaard 
Michaelsen, Ole Voldby 
Nielsen, Jens Andreas Lyhne 
Nielsen, Svend Egon 
Petersen, Svend Alkærsig 
Poulsen, Ove Kjær 
Sørensen, Roger Elsted 
Thomsen, Erik Kristian

Aftenhold z;
Andersen, Bo
Berge, Steinar Reginald 
Björkman, Gertrud Birgitta 
Bull-Njaa, Johan 
Christensen, Mogens Cato 
Christiansen, Jørgen Møller 
Dirdal, Maurits 
Esmark, Per
Granlund, Per Oskar
Hansen, Wagn Oluf Rosenlund 
Kristensen, Hans Jørgen 
Lødrup, Alf Steen
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Moes, Niels
Pedersen, Niels Raunkjær
Ramse, Anne
Riddervold, Per 
Rossing, Stella Ingeborg

Schirner, Harald Günther
Seefeld, Jette Knarkergaard
Skov, Else
Svendsen, Jan
Sørensen, Ingrid

Pr. 1. September 1969 var antallet af kursusstuderende 739, 
nemlig i dagklasser 406, fordelt på 203 mandlige og 203 kvin
delige kursusstuderende, og i aftenklasserne 333, fordelt på 179 
mandlige og 154 kvindelige. Det samlede antal elever fremstår af 
189 på realkursus og 550 på studenterkursus.

Elevtallet pr. 1. september de foregående år var 1965: 327, 
1966: 407, 1967: 509, 1968: 715.

Indtil Århus Akademi den 1. august 1970 kan flytte ind i 
egen bygning på hjørnet af Randersvej og Ydre Ringgade, har 
institutionen af Århus kommune lejet en sektor af Frydenlund- 
skolen på Høgevej, idet fysisk-kemiske øvelser foregår på Århus 
Statsgymnasium.

Vi takker Århus Statsgymnasium for gæstfrihed trods alle 
praktiske vanskeligheder og pinagtig lokalenød, ligesom vi er 
Århus Universitet taknemmelig for at overlade os universitetets 
aula som en festlig ramme om årets velkomst- og afslutnings
højtid.

Århus kommune forlængede godhedsfuldt vort lejemål i Fry- 
denlundskolen 1 år.

Året har været præget af en lokalenød så presserende, at det 
daglige arbejde med og omkring undervisningen har lidt alvor
ligt under de deraf følgende indskrænkninger. Foredragsvirksom
heden har måttet hvile til efter flytningen, ligeså Akademiets og 
rektors 40-års jubilæum, som kun kunne markeres foreløbigt ved 
en sammenkomst på lærerværelset den 19. juni. Som gave mod
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tog skolen fra lærerkollegiet et litografi af Jens Sondergaard og 
af elev Villy Møller Karlsen et af malerens egne billeder. Skolen 
takker hjerteligt for disse gode bidrag til udsmykningen af dens 
nye hus.

I anledning af jubilæet oprettedes med henblik på understøt
telser i særtilfælde til eleverne Inga og Svend Andersens elevfond, 
der med tak modtog kr. 2000,00 som gave fra Den danske Pro
vinsbank. Den fuldstændige bidragliste findes side 41.

50-året for oprettelsen af realklasserne iagttoges ved akade
misternes julefest den 19. december.

Rejsegildet den 13. februar på det nye Århus Akademi formede 
sig som et godt samvær med arkitekter, håndværkere og lærerne, 
som gjorde sig bekendt med lokaliteterne.

Faglige udflugter

I april 1969 foretoges ture til Salten-profilet, terrasserne ved 
Gudenå syd for Rye, Gudenås kilder, hærvejen og Vrads Sande. 
(Klasser: I x, I y, I a, I b).

I august 1969 foretoges ture til Kalø Vig, Postkær Stenhus, 
Agri Bavnehøj, Tirstrup Hedeslette, Rosmus, Sangstrup Klint, 
Kolind Sund, Torsager rundkirke. (Klasser: I x, I a, Ib).

Søndag den 4. september 1969 foretoges tur i private biler med 
elever fra I a til Grejsdalen, Jelling, Store Rybjerg runestenen og 
Randbøl Hede.
I marts-april 1969 besøgte II y og II x FDB's fabrikker i Viby.

I øvrigt har vi besøgt Naturhistorisk museum.
Poul Moth

Geografisk ekskursion
Den 26. september 1969 var I y på geografisk ekskursion til 
Hanstholm. Turen førte over Randers og Hobro til Aggersunds- 
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broen og videre til Hanstholm. Efter at have set på det nyeste 
havnebyggeri og anlæggelsen af Hanstholm by kørte vi først 
gennem Hanstholm-reservatet til Klitmøller og senere til Bulbjerg.

H. Oesterhelt

I marts 1969 var I d3 på ekskursion til Djursland. Man beså bl. a. 
Poskær Stenhus, Tirstrup Hedeslette, terrassedannelser ved Ros
mus, Sangstrup Klint, Kolind Sund og Thorsager Rundkirke.

I april 1969 foretoges ekskursioner med I v, IN, I f, Ih, la, 
I g og II d3 til Midtjylland. Her besøgte man brunkulslejerne ved 
Søby, Hærvejen, Gudenå og Skjern ås kilder og terrasser ved 
Gudenå syd for Rye.

Samme tur kørtes i efteråret 1969 med klasserne IN, Ih, 2b 
og 2 c.

Jørgen Holm

Historie: II nsa og II mfx har foretaget en ekskursion til lands
bykirkerne i Todbjerg og Voldum samt herregårdene Clausholm, 
Gi. Estrup og Rosenholm.

O. Schaumann

Med de gode erfaringer fra Århus Akademis private tid foretog 
to 1. realklasser en kombineret historisk og geografisk faglig ud
flugt til Sydslesvig. Turen ligger fra gammel tid i faste rammer, 
og programmet, der oprindelig har været bygget op som en 8 
dages lejrskole efter grundig forberedelse hjemmefra, gennem
føres nu på tre dage, i det håb at de mere modne elever vil være i 
stand til at opsuge den store stofmængde.

Turen har udgangspunkt på ungdomsforeningernes Christian- 
lyst i Angel og dækker de historiske steder fra danmarkshistorien:

Hedeby, Danevirke, Gottorp slot og Slesvig domkirke. Geogra
fiens krav sker fyldest ved en tur tværs over Sydslesvig endende 
på øen Nordstrand. De store brydninger på egnen i byggestil og 
levevilkår indgår som et naturligt led i undervisningen.

Henrik Laursen N. Mose Petersen
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Følgende historiske ekskursioner er afholdt eller planlagt for sko
leåret 1969-1970:
II ns B - 13.—15. oktober: København.

1. dag: Louisiana, Thorvaldsens museum, Slotsholmen.
2. dag: Universitetskvarteret, Frue Kirke, Glyptoteket, Børsen, 

Amalienborg-kvarteret, Kunstindustrimuseet, Kastellet, Det kgl. 
Teater.

3. dag: Holmens Kirke, Christianshavn, Nationalmuseet, Chri
stiansborg med besøg i Folketinget.
II ns F - 18. september:

Viborg - Hedeselskabet, Landsarkivet, Viborg domkirke, 
Søndre Sogns kirke, Skovgaard-museet. Tjele fyrkrat. Kulturhuset 
i Randers.
II ns G - (planlagt) Forhistorisk museum, Moesgaard.
II mf Y - 11. september: Væveriet i Den gamle By med foredrag 
ved museumsinspektør Erna Lorenzen.

25. september: Pressemuseet.
(Planlagt: besøg i by- og landsret samt på Morgenavisen Jyl

lands-Posten).
II mf Z - som II ns F.
IlmfÆ - 19 september: Kalø slotsruin, Gi. Estrup, Clausholm, 
Rosenholm. Henning Spiire Nielsen

II b og II y: Historiske ekskursioner til Viborg og frilandsmuseet 
på Hjerl hede.

I Viborg besøgtes Landsarkivet for Nørrejylland, hvor de stu
derende fik en kortfattet indføring i arkivets arbejde. Endvidere 
besøgtes Det danske Hedeselskabs samlinger og hovedkontor.

2 ra: Geografisk ekskursion til kalkminerne ved Daugbjerg og 
Mønsted, Daugbjerg Daas, Dollerup bakker og Hald sø.

Henrik Laursen

I efterårsferien 1969 var 36 elever fra Århus Akademi — heraf 
størstedelen fra II a og II b - på en Studien- und Informations
fahrt til Berlin. Holdet boede på et studenterhotel i Vestberlin, 
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hvorfra der foretoges ekskursioner til Vest- og Østberlin samt 
en heldagsudflugt til Dresden. Eleverne fik herved indblik i den 
spaltede bys specielle politiske forhold og kunne direkte sammen
ligne den politiske propagandas udtryksformer i Øst og Vest (ud
stillingen Kämpfer und Sieger i Østberlin og en livlig diskussion 
i Informationszentrum Westberlin). Endvidere var der museums
besøg i Vest- og Østberlin samt ikke mindst udbyttegivende i 
den gamle kulturby Dresden. Aftenerne blev på mere individuel 
basis ivrigt udnyttet til teater- og koncertbesøg, overværelse af 
politisk kabaret og andre udtryk for storbyens pulserende kul
turliv.

Palle Rossen

I y og I b var 8. marts 1969 på teatertur til Odense, hvor vi så 
Adam Oehlenschläger: »Aladdin -eller den forunderlige lampe« 
med musik af Carl Nielsen. Turen supplerede elevernes opgivelse 
af værket.

II a, II y og II b var på en 2-dagestur til København 7.-8. febr. 
1970. Vi så en moderniseret udgave af Shakespeare: »En skær
sommernatsdrøm« med tekst af Ole Sarvig og musik af »The 
Savage Rose«. Søndag eftermiddag besøgte vi Louisiana, hvor vi 
fik indtryk af moderne kunst gennem en avanceret anti-kunstud- 
stilling af en række unge kunstnere.

Hellmut Toftdahl

I dagene fra den 24. febr. til den 6. marts har II æ, II f, II v, 
II g, II y, III u, II d, I a, I b, I x, I y, II z, II b og II a haft besøg 
den franske rejselektor Mile Anne Marie Blandin, der bl. a. gen
nemgik digte af Charles Baudelaire og Jacques Prévert.

Marianne Kalsbøll

Audio-visuelle hjælpemidler i undervisningen
I foråret 1970 har 2 c forsøgsvis fulgt 7 af skolefjernsynets 10 
udsendelser over emnet »Energi«, der i tilknytning til elevhæfte 
har været tilrettelagt på en sådan måde, at de dels har suppleret, 
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illustreret og uddybet væsentlige sider af stoffet, og dels har re
peteret udvalgte stofområder indenfor energilæren.

K. Mortensen

Erhvervs- og studievejledning

Gennem en kortfattet indføring i studieteknik i begyndelsen af 
første kursusår søges en del af de problemer belyst, der opstår 
for den kursusstuderende som følge af kravet om hensigtsmæs
sige arbejdsformer ved tilegnelsen af et omfattende stof på en 
relativ kort tid.

Den egentlige erhvervsorientering gives så vidt muligt i til
knytning til de studie- og erhvervsorienterende arrangementer 
der afholdes hvert år af arbejdsanvisningen og direktoratet for 
gymnasieskolerne og HF. I de ret få undervisningstimer, der er 
til rådighed, gives først og fremmest en orientering om, hvorle
des man skaffer sig de oplysninger, der er nødvendige for at 
kunne foretage et valg af studium og erhverv.

Derudover gives der individuel orientering, idet den lærer, der 
varetager orienteringen, træffes på bestemte ugentlige tider, der 
bekendtgøres ved opslag ved skoleårets begyndelse.
Litteratur:
Vibeke Bjernum: Kortfattet studieteknik.
Jørgen Kampp: Studieteknik.
Leif Tolstrup: Studieteknik.
Arbejdsdirektoratets publikationer:
1. Erhvervskartoteket, der er tilgængeligt bl. a. på alle folkebib

lioteker.
2. Studie- og erhvervsvalget, der udkommer årligt med ajour

førte oplysninger - særlig bemærkes litteraturhenvisningerne 
og adresserne på uddannelsesinstitutioner, hvorved det er mu
ligt selv at skaffe sig yderligere oplysninger. Denne publika
tion uddeles gratis til de studerende.

I jan.-febr. 1970 har der på forsøgsmæssig basis været afholdt
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5 studiekredse i læseteknik i samarbejde med læsepædagogen 
Hans Søndergård, Institut for læseteknik.

Henrik Laursen

Biblioteket

Udbygningen i det forløbne år har væsentligst omfattet supple
ring af samleværker vi har abonnement på. Desuden har skole
bogsforlagene tilstillet os orienteringseksemplarer af nyudgivel
ser. For dette udtrykker Akademiet hermed sin tak. - Ønsker 
om anskaffelser fra energiske faggrupper er søgt imødekommet 
inden for rammerne af de i øvrigt små faste bevillinger, mens 
andre faggrupper beklageligvis er forblevet stedbørn i denne 
omgang. Dog håber man at kunne tilgodese disses krav i det 
nye år.

Bibliotekets næste opgave bliver etableringen af elevbibliotek 
i Akademiets nybygning samt opstilling af håndbøger i fag
klasserne. 1 denne forbindelse må endnu engang appelleres til de 
bevilgende myndigheder: de nævnte opgaver kræver i starten 
en ikke ringe investering.

Bibliotekaren glæder sig til indretning af biblioteks- og læse- 
lokale. Dermed ser han gerne, at hjemlån af bøger må ophøre. 
Bøgerne burde med de nye faciliteter kunne benyttes på stedet.

Koch

Aktiviteter
i følgende interesse- og initiativgrupper:

Studiekreds
Ca. 10 elever fra skolens aftenhold har deltaget i en studiekreds 
over spansk sprog og kultur, strækkende sig over 18 enkelt
timer. Hovedvægten har været lagt på tilegnelsen af det spanske 
sprog. Derudover er der gennemgået træk af Spaniens historie, 
litteraturhistorie og læst uddrag af forfattere som Juan Ramon 
Jimenez og Frederico Garcia Lorca. Marianne Kalsbøll
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Focus
Focus, Århus Akademis filmklub, har i år kunnet vise to film: 
I går, i dag, i morgen og Den tredje mand. Et forsøg på at op
rette en Art Cinema vil, da faciliteterne i Akademiets nye byg
ninger skulle være ideelle herfor, blive søgt realiseret endnu 
en gang.

Hans Jørgen Nymark

Signal
Som udtryk for kursisters og læreres interesse for bildende kunst 
har gruppen Signal fortsat sin virksomhed, selv om lokalefor
holdene har betydet en del praktiske og delvis uovervindelige 
hindringer. Af ophængninger kan nævnes Svend Sørensen, Rand
lev: oliemalerier (november) og farvelitografier af kendte danske 
og udenlandske kunstnere (december). Oplysningsforbundenes 
kunsttillæg distribueres fortsat i betydeligt oplag, og fra Signal's 
side er der gjort et betydelig arbejde for at sikre Århus Akademis 
nye bygninger en værdig kunstnerisk udsmykning,

Henning Spure Nielsen

Århus Akademis venner

Sammenslutningen, stiftet 1968, samler gamle akademister i fæl
lesskabet omkring deres akademitid som fortsættelse af den 
hæderkronede elevforening GRY, oprettet 1935.

Henvendelse sker til:
Tandlæge J. Ambrosius (St. 1943), Bredgade 9, 7400 Herning. 
Overass. Fr. Bang Splittorff (St. 1944), Skockholmsgade 23, 2100 
København 0.
Fru Hedvig Tronstrøm (St. 1946), Listedvej 76, 2770 Kastrup. 
Stud. pæd. Bodil Bruun (R. 1966), Finsensgade 14, 8000 Århus C. 
Steffen Birkeholm Andersen (St. 1966), Janus la Coursgade 10, 
8000 Århus C.
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Kursusvejen

Når tilmeldelse overvejes, bør den vordende elev, f. eks. ved hen
vendelse på et bibliotek, først gøre sig bekendt med følgende ori
enterende hefter, alle udgivet af Arbejdsdirektoratet:

Realist eller student (1965).
Studie- og erhvervsorientering for gymnasiet (1963).
Genvalg i gymnasiet, med tillæg om læseteknik (1963).
Se endvidere side 00.
På Århus Akademi er real- såvel som studenterkursus toårigt.
Kursusåret begynder den 10. august og følger årets normale 

skoleferier.
Daghold læser mellem kl. 8 og 15 alle ugedage, aftenhold mel

lem kl. 17 og 23,05 undtagen lørdag, ændringer forbeholdt.
Undervisningen er gratis; bøgerne fås til låns under erstat

ningsansvar.
Foruden hensynet til det forhåndenværende antal pladser gæl

der følgende vilkår for optagelse på

A. REALKURSUS
1. Alderskrav: Ansøgeren skal være mindst ét år over under
visningspligtig alder. Dog vil det fyldte 16. år, på aftenhold det 
17., som regel være grundlag for kursus' skøn over, om den for
nødne modenhed er til stede.

2. Optagelsesprøve, eventuelle ændringer forbeholdt: Først i 
oktober, når eleverne har haft en rimelig tid til at indstille sig 
på læsningen, afholdes optagelsesprøve, og først når denne er be
stået, kan eleven betragte sig som endeligt optaget. Prøven er 
skriftlig og mundtlig i fagene dansk (diktat og fristil) og regning 
på folkeskolens udgangstrin fra 7. klasse.

Fritaget for prøve, dog efter kursus' skøn, er elever, der har 
statskontrolleret afgangsprøve fra 9. klasse med bevis for en
gelsk, tysk og matematik i omfang som pensum deri for 6. og 7. 
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hovedskoleklasse, boglig linie. For elever med andre foreksami
ner består der adgang til at søge dispensation hos direktoratet for 
folkeskolen; anmodning herom må skriftligt tilstilles Akademiets 
kontor inden den 1. september.

B. STUDENTERKURSUS
1. Alderskrav: Ansøgeren skal være fyldt 17 år senest den 31. 
januar i det kalenderår, hvori 1. klasse påbegyndes.

2. For-uddannelse: Ansøgeren skal have bestået realeksamen 
eller en dermed ligestillet eksamen eller have en for-uddannelse, 
der ved dispensation hos direktoratet for gymnasieskolerne efter 
en prøveaflæggelse er skønnet tilstrækkelig.

Såvel på real- som studenterkursus er ved tilmeldelse frem
gangsmåden følgende:

Ansøgningsskema rekvireres pr. telefon (06) 16 65 20 kl. 12- 
13 undt. lørdag eller pr. åbent brevkort til adr. Århus Akademi, 
Høgevej 25, 8210 Århus V.

Notér straks ved modtagelsen blankettens løbe-nummer til se
nere brug. Indsend skemaet udfyldt fuldstændigt og vedlagt sko
lepapirer i bekræftet kopi. Indsend ikke de originale dokumenter 
i denne omgang; Akademiet kan ikke påtage sig ansvar for til
bagesendelse.

Anmodningen indsendes tidligst muligt efter den 1. januar og 
fremefter, også selv om den fornødne foreksamen først skal af
vikles i den påfølgende termin.

I sidste tilfælde indsendes foreliggende skolekarakterer, me
dens den bekræftede kopi af eksamensbeviset, dersom ansøgnin
gen ønskes opretholdt, skal indsendes omgående efter eksamens 
afslutning.

Svar på ansøgningerne kan først forventes efter 10. april, i 
positivt fald vedlagt et indmeldelseskort.
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Indmeldelseskortet udfyldes og tilbagesendes til kursus alde
les omgående, for at tilmeldelsen skal kunne betragtes som opret
holdt.

NB. Tilladelse til senere overflytning fra et klassehold til et 
andet, d.v.s. på samme årgangstrin, vil som regel ikke kunne 
gives.

Udenbys elever, der må skaffe sig bolig i Århus, tilrådes det at 
sørge derfor i meget god tid. Der hersker knaphed på værelser 
og mangel på kollegier, og Akademiet ligger ikke som forhen 
inde med tilbud fra logi-værter.



Kursustiden

Den 10. august 1970 begynder formiddagsholdenes førsteklasser 
kl. 10, andenklasser kl. 11, aftenholdenes førsteklasser kl. 18, 
andenklasserne kl. 19.

Vi samles til modtagelse og fordeles i klasserne, hvor klasse
læreren dikterer timeplan og faglærerne giver de første anvisnin
ger. Forinden skal bøgerne være afhentet (medbring stor taske) 
hos boginspektøren, gymnasielærer H. Vormsborg, som følger:

1. real onsdag den 5. august 1970 kl. 8-9,30.
2. real onsdag den 5. august 1970 kl. 10-11,30.
1. studenterklasse onsdag den 5. august 1970 kl. 13-16 og 

18-21. Torsdag den 6. august 1970 kl. 8-11 og 13-17.
2. studenterklasse fredag den 7. august 1970 kl. 8-11, 13-16 

og 18—21. Lørdag den 8. august 1970 kl. 8-12.
Alle lærebøgerne lånes gratis. Bogen forbliver statens ejendom. 

Eleven er økonomisk ansvarlig for hver bog. Bogen skal straks 
efter udleveringen forsynes med navn, klassebetegnelse og årstal 
samt med solidt omslag. Eventuel mishandling medfører erstat
ningsansvar. Der må ikke i bogen skrives notater eher tilføjelser 
uden efter lærerens anvisning. Afbrydes undervisningen i skole
årets løb, må alle udlånte bøger straks tilbageleveres skolen gen
nem boginspektor.

Også skrivehefter og karakterbøger udleveres gratis. Efter 
eventuel bortkomst må dog ny karakterbog betales med kr. 2,00.

Derpå må det anbefales, at nye elever opsøger bureauet, hvor 
rådet vil hjælpe Dem til rette med oplysning og nærmere an
visninger.

I øvrigt sker henvendelser på Akademiets sekretariat og til 
administrativ inspektor, gymnasieoverlærer N. Mose Petersen.

Endelig kan eleven også fremover hente råd og bistand hos 
klasselærerne. Allerede første læsedag eller -aften bør man derfor 
mærke sig sin klasselærers navn.
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Følgende ordensregler er gældende i det daglige og skal iagt
tages: (se i øvrigt side 36).

Eleven møder på kursus senest 5 minutter før det angivne tids
punkt.

Den kursusstuderende er fra først til sidst på enhver måde 
personlig ansvarlig for sin færden på Akademiet og deltager be
standigt ved sin positive og aktive indstilling i ansvaret for, at 
ikke blot kursisten selv, men også vedkommendes arbejdsgruppe 
får bedst muligt udbytte af kursustiden.

Tobaksrygning er kun tilladt på de af kursusledelsen angivne 
steder i bygningen, således absolut ikke i klasselokalerne.

Beskadigelse af inventar medfører erstatningsansvar. Ligeledes 
står lånerne inde for bøger m. m.

Penge og værdigenstande må ikke efterlades i overtøj. Kursus 
påtager sig intet ansvar for bortkomne eller glemte sager. Alle 
fundne sager bør finderen straks indlevere til elevrådet, hvortil 
ejermanden bedes henvende sig.

Så er kursus i gang — og mi gælder det om at bide sig fast!
Den første tid på kursus kan godt virke som et ubehageligt 

chok. Overgangen fra det foregående læsetrin kan, uanset al lem
pelig fremfærd fra lærerens side, være hård, simpelthen fordi 
hjernen skal have tid til at indstille sig på de nye, forøgede krav.

Da er der gerne nogle, oftest elever der har været vant til at 
have deres skolesager i fineste orden, som mener at skulle kunne 
det hele med det samme. De afskaffer deres nattesøvn og bryder 
sammen på tre uger.

Andre forskrækkes og løber fare for at miste troen på sig selv. 
Det er så nær det værste, der kan ske.

Enhver elev, der er optaget, må vide, at optagelsen er udtryk 
for, at eleven efter nøje prøvelse er fundet egnet til læsningen. 
Det betyder i sig selv en sagligt begrundet tillidserklæring, og 
kan denne end aldrig være en garanti, så er den dog en støtte, 
dersom læsningen går én på i den første tid.

Derfor må eleven træffe den ubrydelige aftale med sig selv at 
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holde ud, i hvert fald indtil første karaktergivning, hvis saglige 
begrundelse udgør den bedste basis for videre planlægning.

Der er slet ingen grund til at falde fra i panik. Og det må ikke 
gerne ske.

Alle de øvrige elever tager heldigvis mere fornuftigt på tin
gene: De holder hovedet koldt og giver sig tid til at vinde med; 
de lærer sig kunsten at skynde sig langsomt, og især den kunst 
at skelne mellem læsestof og lærestof. De søger at genkende bo
gens tema fra deres eget liv; de betragter bøgerne - og deres 
egen person - i den rette begrænsning og gør sig ikke til slave 
af læsningen, men betjener sig af bøgerne med al den respekt, 
man skylder sine tjenere. Kort sagt: de arbejder modent.

Man lærer sig snart at læse til, d.v.s. uden spild af tid at be
nytte byens biblioteker, herunder også Akademiets bogsamling, 
om hvis benyttelse der fås anvisning hos bibliotekaren, lektor 
H. J. Koch.

Men først og sidst: Kursus skal passes. At melde sig ind er en 
frivillig sag; men er man først tilmeldt, kræves kursus fulgt 
regelmæssigt, d.v.s. med mødepligt hver kursusdag og -time. Der 
føres forsømmelsesprotokol for hver læsetime, og ned til 25 for
sømmelsesdage, egentlige sygedage medregnet, mdfører ifølge 
ministeriets bestemmelse tab af retten til begrænset eksamens
pensum. Enhver forsømmelse skal uopholdelig meddeles skriftlig 
til kontoret, helst vedlagt lægeattest.

Efter én uges fravær uden besked til kontoret betragtes eleven 
som udgået, og bøgerne tilbagekræves.

Allerede fra læseårets begyndelse kan eleven søge statsgaran
teret studielån. Blanket dertil fås hos klassens elev-repræsentant 
og indleveres til kontoret af samme.

I september er der — ved samme fremgangsmåde — lejlighed 
til at søge støtte fra Ungdommens Uddannelsesfond.

Ubetalingen sker i slutningen af december måned.
Nyvalgene til De studerendes Råd holdes i september. Rådet er 

oprettet 1964 og tilsluttet De kursusstuderendes landsråd.
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I september begynder Forum, årets foredragsrække, og fort
sætter med et månedligt foredrag, i alt 8, henlagt til dagklasser
nes skoletid. Af denne nyskabelse har vi allerede haft godt ud
bytte, bl. a. ved stilskrivningen, når de fremmede foredragshol
dere bringer aktuelle problemer og nye perspektiver ind i vor 
hverdag. Beklageligvis har lokalemangel lagt hindringer i vejen 
for denne meget værdifulde virksomhed.

I oktober afvikles optagelsesprøverne på realkursus, og karak
terer gives undtagen til 1. kl. på studenterkursus. Årets øvrige 
karaktergivning sker i december og marts, foruden årskarakteren 
i april og opryknings-, henholdsvis eksamenskarakterer i juni.

Karakterskalalen er den af undervisningsministeriet ved be
kendtgørelse af 4. februar 1963 fastsatte.

Enhver bedømmelse af eleverne skal udtrykkes ved en af føl
gende karakterer: 13 - 11 - 10 -9 — 8- 7- 6- 5 — 03 — 00.

Om anvendelsen af de enkelte karakterer gælder følgende:

13. Gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præ
station.

11. Gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
10. Gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præ

station.
9. Gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
8. Gives for den middelgode præstation.
7. Gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under 

middel.
6. Gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende 

præstation.
5. Gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.

03. Gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfreds
stillende præstation.

00. Gives for den helt uantagelige præstation.
For at bestå realeksamen eller studentereksamen kræves, at 

summen af samtlige karakterer er mindst 5,5 gange karakterernes 
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antal, og at summen af de to laveste karakterer plus gennemsnit
tet af de øvrige karakterer er mindst 13.

Eksamen er kun bestået, hvis det ovennævnte krav er opfyldt 
såvel for årskaraktererne som for eksamenskaraktererne.

Angående særlige dispensationer for ordblinde elever (en dis
pensation, der medfører bortfald af kravet om den såkaldte »13- 
regel«) henvises eleverne eller deres nærmeste pårørende til nær
mere samtale med rektor. En sådan henvendelse må ske inden 
1. februar.

Foruden de skriftlige månedsprøver for alle klasser afholdes i 
december og marts terminsprøver for afgangsklasser.

I april tilendebringes årets faglige ekskursioner.
Skriftlig eksamen falder på realkursus fra slutningen af april, 

på studenterkursus først i maj; skriftlige oprykningsprøver hol
des sidst i maj.

Mundtlig eksamen, herunder afgangseksamen, oprykningsprø
ver og studentereksamens forprøve tilendebringes således, at af- 
slutningshøjtid holdes lørdagen omkring 20. juni.

Udmeldelse modtages kun skriftligt og som regel fremsendt af 
samme person, som underskrev indmeldelsen. Forinden må bø
gerne være afleveret ved direkte, personlig henvendelse til bog
inspektøren.



Forsømmelser

Ved ministeriets cirkulærer af 25. marts 1964, 20. juli 1967 og 
2. februar 1968 er den kursusstuderendes rettigheder vedrørende 
omfanget af eksamen gjort betinget af omfanget af den stude
rendes kursusdeltagelse efter følgende regler:

REALKURSUS

Ved mindst 25 dages, selv strengt nødvendig forsømmelse i et 
kursusår (d.v.s. pr. 20. marts, jfr. nedenfor):
Hovedregel: Privatist — indstilling

1. a) ved fornøden faglig baggrund: ved kursusrådet.
2. b) ellers: ved eleven selv, hvis dimissorer kan skaffes. 

Fuldt pensum og fuld fagkreds uden årskarakterer.
3. Undtagelse: I tilfælde af sygdom eller anden dokumenteret 

tilstrækkelig grund, og hvis kursusrådet anbefaler: 
Ansøgning til Direktoratet for folkeskolen om indstilling som 
normalelev.
Begrænset pensum og begrænset fagkreds.
Da ansøgningen skal være i direktoratet senest 5. april, skal 
elevens anmodning og dokumentation foreligge for Århus 
Akademi senest 25. marts.

STUDENTERKURSUS

Pr. 20. marts ved forsømmelser i sidste kursusår mindst 25 
dage eller i de to sidste kursusår 50 dage eller af et fags timer 
20 pct., idet i I klasse på 3-årigt kursus kursusdeltagelsens 
grad af regelmæssighed, ligesom i øvrigt på 2-årigt, skal indgå 
i overvejelsen af elevens opflytning:
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4. Hovedregel: Privatist-indstilling
ved fornøden faglig baggrund: af kursusrådet.
Fuldt pensum og fuld fagkreds uden årskarakterer, med over
førelse af forprøvens eksamenskarakterer. Skriftlig eksamen 
på Århus Akademi, mundtlig eksamen ved kommissionen på 
nærmere angivet sted.

Undtagelser:
5. a) Når overskridelsen ikke er særlig stor eller forhindringer 

har ramt et enkelt fag og i så fald, hvis kursusrådet anbe
faler:
Ansøgning til Direktoratet for gymnasieskolerne om indstil
ling som privatist.
Begrænset pensum og fuld fagkreds uden årskarakterer, med 
overførelse af forprøvens eksamenskarakterer.

6. b) Når overskridelsen i det væsentlige er koncentreret om 
en bestemt sygeperiode og i så fald, hvis kursusrådet ind
stiller motiveret til dispensation:
Ansøgning til Direktoratet for gymnasieskolerne om indstil
ling som normalelev.
Begrænset pensum og begrænset fagkreds, med års- og eksa
menskarakterer.

Da ansøgningen skal være direktoratet i hænde inden 31. 
marts, skal elevens anmodning og dokumentation foreligge 
for Århus Akademi senest 20. marts.

Heller ikke indenfor de anførte forsømmelsesgrænser er util
strækkelig begrundet fravær tilladt.



Alt i alt må understreges, at de studerende fortaber deres ret
tigheder til nedsat pensum og nedsat fagantal ved eksamen, 
såfremt de overskrider følgende grænser for fravær:
25 dages fravær i den del af det sidste kursusår, som ligger 

forud for 20 marts eller
50 dages fravær indenfor de to seneste kursusår (opgjort pr.

20. marts) eller
20 pct. af et enkelt fags timer.

Fravigelse af disse bestemmelser forudsætter:
1. Tilstrækkelig dokumenteret ansøgning,
2. Anbefaling fra kursusrådet,
3. Dispensation ved Direktoratet for gymnasieskolerne.

NB. Som følge af lovgivningens krav om regelmæssig del
tagelse skal der ved spørgsmålet om elevens oprykning tages 
hensyn til elevens fraværsforhold også indenfor de anførte 
grænser.

Til fravær henregnes også for sen ankomst.



Studenterkursus Bortset fra bedømmelsen af de studerendes øvrige forhold spiller vedkom
mendes kursusdeltagelse ind ved oprykning og indstilling til eksamen på 
følgende måde:

2-årigt 3-årigt

1. år*) Fravær i 1. kl. vil medregnes i 2. kl. max. 50 dage for to år. Afgørelsen om 
oprykning på trods af stor forsømmelse er undergivet lærerrådets skøn. Det 
forudsættes for at tilstræbe ensartethed, at lærerrådets skøn afgives under 
henvisning til den for 2. kl. gældende 25 dages regel.1. år*) 2. år**)

2. år*) 3. år**) under 25 dage over 25 dage
under 50 dage sam
menlagt for to sidste 
år

over 50 dage sam
menlagt

årets slutning.
**) optalt pr. 20/3.

Normaleksamen Privatisteksamen Normaleksamen Privatisteksamen

For studenterkursus-afgangsklasser gælder endvidere, at over 20 pct. fravær 
fra et enkelt fag har samme virkning som 25 dages fravær.



Regler for sygeeksamen

1. Hvis en elev trods sygdom gennemfører en prøve, vil denne 
prøve normalt ikke kunne omstødes som følge af sygdommen. 
Bliver en elev syg under en prøve, bør han derfor underrette 
rektor herom gennem en af de tilsynsførende (eksaminator). 
Såfremt prøven herefter må afbrydes, må eksaminanden 
straks søge læge.

2. Når en elev under eksamen får forfald, skal dette uopholde
ligt meddeles kontoret med snarest påfølgende attestation.

3. Under mundtlig eksamen søger kontoret først sygdomsfor
faldet om muligt afhjulpet indenfor den ordinære eksamens 
termin. Ellers:

4. Under forudsætning af direktoratets godkendelse sygeeksamen 
efter sommerferien ifølge elevens lægeattesterede ansøgning 
til Århus Akademi inden 20. juni på den forlangte blanket, 
der fås ved henvendelse til kontoret.
Sygeeksamens omfang fremgår af flg.:

Eksamensprøverne 
afviklet

Sygeeksamen i 
fagkredsen kræves

skriftligt mundtligt skriftligt mundtligt

1 delvist delvist fuldt ud fuldt ud
2 fuldt ud ikke ikke fuldt ud
3 fuldt ud delvist ikke fuldt ud
4 delvist fuldt ud i resten ikke
5 ikke fuldt ud fuldt ud ikke

I tilfælde af at elever på studenterkursus ønsker at tage for
prøven om, gælder følgende regler:

Omgængere i næstældste klasse kan tage prøven om eller kan 
ansøge om fortsat gyldighed for den.

Omgængere i ældste klasse skal ansøge om prøvens fortsatte 
gyldighed og kan ikke tage den om.

Ikke-omgængere kan ikke tage prøven om.
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Trivsels- og ordensregler

1. Som følge af eksamensbestemmelserne har de studerende ube
tinget mødepligt til samtlige timer. Forfald skal straks med
deles Akademiet.

2. Færdsels til og fra skolen foregår ad de to række fliser øst om 
Frydenlundskolen og kun ad hovedindgangen.

3. Parkering af motorkøretøjer finder sted på Høgevej - fortrins
vis i nordre vejside. Cykler og knallerter anbringes på de 
dertil anviste pladser ved Århus Akademis fløj. Kørsel over 
fortovet er ikke tilladt. På Akademistien har fodgængere 
forret.

4. De studerende skal have indtaget deres pladser i det klasse
værelse, hvor undervisningen skal foregå, når timen begynder.

5. Ved selv at fordele hvervet drager klassen inden hver times 
begyndelse omsorg for, at tavlen er rengjort samt ved under
visningens daglige ophør for, at lokalet er ryddeligt og at 
vindue og dør mod syd er lukket. Vedkommende henholder sig 
i øvrigt til jourhavende inspektor og er pligtig omgående at 
anmelde skade på inventar o. 1.

6. Den studerende er ansvarlig for beskadigelse af inventar og 
lokaler. Papiraffald, flasker o. 1. skal anbringes i de dertil 
indrettede affaldsbeholdere.
Tobaksrygning er kun tilladt på gangene og under forudsæt
ning af, at de der anbragte askebægre benyttes.

7. Værdisager bør ikke opbevares i overtøjet. Skolen påtager sig 
intet ansvar for forsvundne sager.

8. Grov overtrædelse af hensynet til undervisningens tarv kan 
medføre udelukkelse. I sådanne tilfælde kan samarbejdsud
valget høres, hvis den pågældende studerende ønsker det.



Boglister

Første realklasser — 1970/71
Følgende boglister er standardlister, idet der for de enkelte klas
ser er en del ændringer og tilføjelser.

Når bøgerne afhentes, bliver der udleveret en bogliste for den 
pågældende klasse.

1. real
Hansen, Heltoft & Nielsen: Dansk læsebog for realafd. II. Gre
gersen & Nordentoft: Litteraturbogen 2. Gjellerups sproglære 3. 
E. Frank Candlin: Present Day English for Foreign Students. 
Brier & Young: The Tortoise 4. Rud. Lave: Deutsch für die 
Jugend. Læsebog 1—2, Sprogøvelser 1—2. Jonsen & Steining: Hi
storie for real 1-2. Nygård, Jørgensen & Nørlyng: Geografi for 
realafd. 1. Christensen & Krogsgaard: Atlas. Lange & Leth: Bio
logi for realafd. 1. Nygård & Risom Pedersen: Regning og Alge
bra 1. og 2. real. Nygård & Risom Pedersen: Geometribogen for 
1. og 2. real. Bo & Pihl m. fl.: Realskolens fysik og kemi 1. og

Første sproglige studenterklasser
Falkenstjerne & Borup Jensen: Håndbog i dansk litteratur 1-2-3 
med 5 kommentarhefter. Borup Jensen: Håndbog i verdenslittera
tur med kommentar. Brøndsted & Møller Kristensen: Danmarks 
litteratur. Svend Andersen: Hjerte og pen. Karlsson: Dansk sprog
lære. Roikjer: Svensk Antologi med gram. Wilson & Egeland: 
Norsk for gymnasiet. Bisgaard: The Mirror. Seven British Short 
Stories. The Dickens Reader. Brier: Stiløvelser 1-2. Brier: An 
English Grammar. The Adv. Learner's Dictionary. Eng. studen- 
tereks. opg. Gad: Moderne tyske noveller. Jakobsen: Deutsche 
Prosa aus 150 Jahren. Rossen: Ty. stiløvelse. Kaper: Ty. gram
matik. Neuere deutsche Erzähler med gloser. Ty. studentereks. 
opg. Fransk begynderbog. Sten & Hyllested: Fransk grammatik. 
Sten & Hyllested: Fransk stiløvelse. Fr.-da. ordbog. Mikkelsen:
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Latinsk Læsebog. Latin-dansk ordbog. Hastrup & Blatt: Lat. 
grammatik. Graecia Capta. Munch: Historie 1-2. Kirkegaard & 
Winding: Nordens historie 1. Danmarks historie i billeder. Bund- 
gaard: Billedhefte 1-2. De europæiske ideers historie. Nielsen & 
Tscherning: Geografi for det sproglige gymnasium. Atlas. Odys
see. Iliade. Herodot. Antigone. Medea. Platon. Den græske kunsts 
historie. Klassisk kunst. Antikkens mytologi. Bülow, Handest 
m. fl. Matematik for sprogligt gymnasium 1-2. Erlang: Lo
garitmer.

Første matematisk-fysiske studenterklasser
Dansk: som 1. sproglig. On England and America med noter. The 
Adv. L.'s Dictionary. Orwell: Animal Farm. Fransk: som 1. 
sproglig. Historie: som 1. sproglig. Geografi for det mat. gymna
sium. Atlas. Oldtidskundskab: som 1. sproglig. Andersen & 
Bostrup: Kemi 1-2. Eriksen & Sikjær: Fysik 1-2. Logaritmer. For
melsamling. Regnestok.



A. Elevernes erstatningspligt

Ifølge punkt D.2. i cirkulærskrivelsen af 19. juni 1954 er eleverne 
økonomisk ansvarlige for de af dem lånte bøger.

Såfremt en lærebog beskadiges eller ødelægges, mens den er 
udlånt til en elev, kan skolen herefter tilpligte den pågældende 
at bekoste fornøden reparation eller eventuel anskaffelse af nye 
bøger. Skolen er berettiget ti at lade erstatningspligtens omfang 
bero på et skøn over graden af elevens skyld i beskadigelsen og 
kan således også helt frafalde erstatning.

Hvis der er tale om grov vanrøgt eller mishandling af bøgerne, 
kan skolen efter forgæves advarsel fratage vedkommende elev 
retten til at låne lærebøger m. v. på skolen.

B. Elevernes adgang til at foretage notater i bøgerne

Efter punkt D.5. i cirkulærskrivelsen af 19. juni 1954 må der 
ikke anføres notater eller tilføjelser i bøgerne.

C. Elevernes adgang til at købe de udlånte bøger

Eleverne kan kun købe egentlige lærebøger, ikke ordbøger o. 1., 
og bøgerne må i det hele taget kun afhændes, når det kan ske, 
uden at skolen kommer til at mangle eksemplarer af bogen.

Skolen fastsætter den pris, som eleven skal betale for bogen, 
almindeligvis 2/3 — 1/3 af anskaffelsesprisen, alt efter bogens 
vedligeholdelsestilstand m. v.



Inga og Svend Andersens elevfond

Århus Akademi kunne med sin grundlægger fejre 40-årsjubilæum 
sidste sommer. I dette tidsrum har institutionen haft berøring 
med en skare mennesker landet over, hvoraf nogle måtte for
ventes som ved tidligere jubilæer at ville ytre deres lykønskninger 
på den traditionelle vis.

Rektor bad om, at ønskerne i stedet tog form af bidrag til en 
fond til akademisternes gavn og under styrelse af en repræsen
tation for lærere og studerende, for eksempel det bestående sam
arbejdsudvalg, idet der af renterne, når fonden er kommet op 
på 10.000 kr., ydes støtte til elever enkeltvis på undervisnings
felter, som ikke er forudsat af Akademiets statsbevillinger.

Grete Godskesen. 
revisor

Kommiteen:

N. Mose Petersen. Ellen Larsen 
kasserer

Per Noe Svend E. Castenfeld



REGNSKAB 3/6 1969 - 5/2 1970

Gave ..................................................................... 1.000,00
»   100,00
»   100,00
»   100,00
»   100,00
»   2.000,00
»   100,00
»   100,00
»   20,00
»   25,00
»   50,00
»   100,00
»   100,00
»   25,00
»   10,00
»   200,00
»   100,00
»   100,00

Tilskrevet: renter............................................. 42,45
Indkøbt: obligationer...................................... 3.713,84
Indestående på konto...................................... 658,61

4.372,45 4.372,45
Ellen Larsen 

kasserer

Revideret i henhold til beholdningerne og fundet i orden.
Århus, den 27. januar 1970.

Grete Godskesen 
revisor

Elevfonden takker hjerteligt for samtlige gode gaver — og mod
tager gerne flere.
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Elevrådet byder velkommen
DSR byder dig velkommen på Århus Akademi og ønsker dig 
held og lykke med dit studium.

Hvad er DSR?
DSR, De studerendes råd, er de studerendes organisation på ste
det, og altså også din organisation. Den er til for at varetage 
dine interesser og hjælper dig med råd og vejledning under 
studiet.

DSR er dit forum. Stedet hvor du kan komme frem med dine 
meninger, og hvor du aktivt kan deltage i det arbejde, der er 
en del af livet på Akademiet. DSR vedkommer dig. Det vedkom
mer dig, fordi DSR er stedet, hvor du kan arbejde for at gøre 
kursustiden lettere for dig og dine studiekammerater. Derfor 
kan du ikke undvære DSR, men DSR kan til gengæld heller 
ikke undvære dig.

Rådets arbejde:
DSR har kursusåret igennem virket som de studerendes repræ
sentation, såvel indadtil som udadtil, bl. a. over for lærerrådet, 
kursusledelsen og myndighederne. Endvidere har rådet virket 
som et serviceorgan, der foruden de øvrige aktiviteter har for
midlet alle slags information til klasserne. Desuden har der 
været løbende kontakt med dagspressen og et kulturelt virke 
med fester, film og andet, bl. a. i samarbejde med Studenter
foreningen.

Rådet har i det forløbne år drevet Akademiets kantine, hvor 
man har kunnet forsyne sig med varme drikke, sodavand, tobak, 
smørrebrød m. m. Økonomisk hviler kantinen i sig selv, og har 
derfor kunnet sælge varerne til yderst rimelige priser.

Rådet har i det forløbne år udsendt en håndbog, og agter at 
gøre dette påny. Denne indeholder oplysninger om økonomi: 
banklån - legater - stipendier - UU - kørselsgodtgørelse, om 
rabatter: Fælleskøb - uddannelsesforsikring - rejse og teaterrabat, 
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om boliger: kollegier og værelser, DSR's vedtægter, vedtægter 
for Landsorganisationen af Kursusstuderende (LAK), som DSR 
er tilsluttet, om LAK's virke og om undervisningsministeriets 
forhold til elevråd.

En sådan udgivelse er imidlertid bekostelig.
I det hele taget kræver DSR's arbejde en vis kapital. Således 

er du, når du indbetaler din rådsafgift (hvilket kan gøres på ved
lagte giroblanket), med til at sikre rådets fremtidige arbejde. Den 
årlige rådsafgift beløber sig til kr. 35. Som rådsmedlem sikrer 
du dig information, som er af stor betydning og meget tidsbe
sparende at have, du har de økonomiske fordele ved rabatter 
m. m., du kan deltage i rådets arbejde, du har stemmeret og kan 
vælges til tillidsposter.

Medlemskort til DSR er samtidig medlemskort til LAK.

DSR's opbygning
Rådet består dels af valgte repræsentater for hver klasse, dels 
af alle kursister med gyldigt rådskort. En gang om måneden 
afholdes der rådsmøde, hvor alle kursister har stemmeret. 
På rådsmøderne vælges de repræsentanter, der deltager i de ud
valg, der er nedsat for at fremme de studerendes indflydelse på 
kursus' daglige ledelse, såsom samarbejdsudvalg, stipendieudvalg, 
foredragsudvalg og byggeudvalg.

Arbejdet i rådet udføres desuden af arbejdsgrupper, der på
tager sig bestemte opgaver, og af interessegrupper der virker 
med mere kulturelt prægede ting. Rådets bestyrelse samler 
trådene og passer administrationen af rådets forhold. På råds
møderne i november og marts er der generalforsamling hvor der 
bl. a. er valg af bestyrelse.

LAK
LAK er organisationen, der på landsplan varetager interesserne 
for de studerende ved de statsanerkendte kurser til real-, studen
ter- og HF-eksamen over for de statslige og kommunale myn
digheder.
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LAK foretager undersøgelser af de studerendes behov, økono
mi, boligsituation m. m. LAK har et kollektivudvalg, der yder 
praktisk og juridisk bistand ved oprettelse af kollektiver. LAK 
er elevrådenes ministerielle forhandingsorgan med repræsen
tanter i bl. a. Højby-udvalget.

Dit kontingent går til drift af sekretariatet, vor repræsentation 
på landsplan, og vor andel af LAK's udgifter. Alt arbejde i DSR 
er ulønnet.

De aktuelle ting lokalt
Et samarbejde mellem de uddannelsessøgendes organisationer i 
Århus amt er under udvikling. Det er begyndt med et kulturelt 
samarbejde og tænkes udvidet til andre felter, herunder aktions
komitéer, samordning af kantineforhold, indflydelse på uddan
nelsesbyggeri og -planlægning, for i det hele taget at skabe et 
bedre uddannelsesmiljø og integrere de uddannelsessøgende i 
byens liv.

Vi håber, at du nu har fået en fornemmelse af rådets arbejde, 
og hermed byder DSR velkommen.

Bestyrelsen for DSR



ÅRHUS AKADEMI

TIMEPLAN

for .................      klasse ............................

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag j Fredag Tid Lørdag


