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Velkommen til et nyt skoleår på AiH

Med dette årsskrift vil jeg gerne byde alle velkommen 
til skoleåret 2005/06 på Amtsgymnasiet i Hadsten.
Et særligt velkommen skal lyde til 168 nye l.g’ere, 
som til august starter i 6 nye grundforløbsklasser.

I bliver første årgang i det nye studieretningsgymna
sium, hvor det nye bl.a. består i, at I starter uden at have 
valgt mellem sproglig og matematisk linie. Til gengæld 
skal I så til jul vælge en studieretning blandt dem, som 
vi har udbudt på AIH. Det vil 1 blive orienteret grun
digt om i løbet af efteråret.

Som I kan se i årsskriftet, foregår der en mængde for
skellige aktiviteter på AiH - aktiviteter af både faglig, 
social og kreativ art. Mulighederne er mange, men 
tingene sker ikke af sig selv. Det er vigtigt, at I som 
elever tager initiativer og er aktive, sådan at I kan være 
med til at bestemme, hvorledes indholdet af det næste årsskrift skal være.

Vi forventer altså, at I tager medansvar - individuelt og for fællesskabet. I vil nemlig fra 
dag ét være selve SKOLEN - sammen med 2. og 3.g’erne, lærerne og skolens øvrige per
sonale. I er i høj grad med til at afgøre, hvad I hver især får ud af de tre år på AiH, men 
samtidig er I også gennem jeres engagement og indsats i allerhøjeste grad med til at afgø
re, hvordan skolen som helhed kommer til at udvikle sig. Når I læser dette årsskrift igen
nem, så læg mærke til, hvor mange steder indlæggene skildrer elevernes aktive medvirken 
og initiativ.
AiH er et mellemstort gymnasium med 475 elever, som fortrinsvis kommer fra Hammel, 
Hinnerup, Hadsten, Langå og Trige. I dagligdagen bestræber vi os på at være “en lille skole 
i en stor skole”, hvor vi ikke er fremmede for hinanden, og hvor tolerance og nærhed er 
væsentlige kvaliteter.
På den ene side vil 1 som elever opleve, at det faglige, stabiliteten og traditionerne spiller 
en stor rolle, mens I på den anden side også vil opleve, at AiH er en skole, hvor nye pæda
gogiske ideer og kreativiteten fylder meget.

Vi har en god skole på AiH, men den bliver ikke god af sig selv.
Derfor: Kast dig ud i de tre års gymnasieliv med engagement og med antennerne slået ud! 
Så skal vi nok udfordre dig menneskeligt og fagligt.

Vi glæder os til at se dig og til at hele skolen er samlet igen tirsdag d. 9. august 2005.

Jørgen Christiansen, rektor
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Velkomst fra eleverne

Det sidste år har været præget af ændringer og forandringer, både på lokalt plan, i skolen, 
og også på nationalt plan. Lokalt måtte man indstille sig på, at der i stedet for 5 små kom
muner skulle være én stor. 1 skolen var der en gymnasiereform, som man måtte tage stil
ling til; og hvordan det hele kom til at foregå, var der faktisk ingen der vidste før marts. 
Nationalt skete de største forandringer. Her kom en undervisningsminister, som gymnasie
eleverne tidligere havde kæmpet lange kampe med.
Men dette er altsammen fortid! Her i elevrådet glæder vi os til at byde de nye elever på AiH 
velkommen, og vi venter os det bedste år længe på AiH.

Ronja Pilgaard, elevrådsformand

Operation Dagsværk

Onsdag d. 3. november løb årets Operation Dagsværk af stabelen. Ca. 250 af skolens ele
ver deltog i arbejdet og fik i alt samlet omkring 50.000 kr. sammen.
Det indsamlede beløb, som på landsplan tæller omkring 7 mio., går til et mellemameri
kansk projekt. Formålet er at give primært unge kvinder, der arbejder på fabrikker i 
eksportproduktionszoner under umenneskelige vilkår, adgang til uddannelse og oplysning 
om deres rettigheder og styrke fagforeningerne i deres arbejde med at organisere arbejder
ne, så de bliver i stand til at forbedre deres situation.

Et par uger før selve dagen kom to fra Operation Dagsværks sekretariat for at sætte skolens 
elever grundigt ind i årets projekt. Det gjorde de ved hjælp af diasshow med stærke bille
der, der generelt gjorde et stort indtryk.

Mange af de deltagende elever var ude på lokale arbejdspladser; andre arbejdede hjemme 
eller hos bekendte eller gik med raslebøsser og solgte postkort. Men der er også i løbet af 
året blevet arbejdet på at samle penge sammen på mere alternative måder. BLa. blev der i 
efteråret holdt en caféaften med live jazz og masser af hygge, hvor overskuddet gik til årets 
projekt.

Tak til de mange deltagende elever for et flot stykke arbejde.

P.v.a. Operation Dagsværkgruppen, 
Anne Bergland 3.a
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Gymnasiereformen

Grundforløb, studieretninger, A-, B- eller C-niveaufag, valgfag... Fra skolestart 2005 er en 
del forandret i gymnasiet, og det kan se uoverskueligt ud, når du i 9. eller 10. klasse skal til 
at vælge, hvordan du vil have din gymnasieuddannelse skruet sammen.
MEN det er ikke så kompliceret, når det kommer til stykket!

En gymnasieuddannelse varer 3 år: Først et grundforløb på li år, som er obligatorisk for alle 
elever; derefter et studieretningsforløb på 2/ år.
Grundforløbet introducerer dig til gymnasiets fag og arbejdsmåder. I nogen grad er grund
forløbet på AiH inddelt i større moduler, hvor den enkelte klasse arbejder med et emne, et 
projekt eller et fag over længere tid.

I gymnasiet er der mange obligatoriske fag, som er fælles for alle studieretningerne. Nogle 
af disse fag er på A-niveau (varer 3 år), andre er på B-niveau (normalt 2 år) eller C-niveau 
(normalt 1 år).
Udover de obligatoriske fag har du i skoleåret 2005/2006 - som det fremgår af skemaet på 
den modstående side - hele 10 mulige studieretninger at vælge imellem på 
Amtsgymnasiet i Hadsten, så der skulle være noget for enhver smag og interesse.
Du skal vælge studieretningen, inden du begynder på gymnasiet. Vælg en studieretning 
efter dine faglige hovedinteresser: hvad er du god til eller har specielt lyst til? Er du mest 
til naturvidenskab, sprog, samfundsvidenskab eller musisk-kreative fag? Og hvad er så en 
studieretning?
I bund og grund er en studieretning egentlig 2-3 fag, som forpligter sig til at arbejde sam
men i løbet af de 2^ år i studieretningsforløbet. I nogle af studieretningerne er det primært 
naturvidenskabelige fag, som arbejder sammen; i andre er det sproglige, samfundsviden
skabelige eller kreative fag, som skaber studieretningens profil. Og i nogle studieretninger 
kombineres de forskellige hovedområder. Også studieretningsfagene kan være på forskel
lige niveauer.
Når du begynder på gymnasiets grundforløb, vil du komme i en klasse, hvor eleverne på 
forhånd har valgt den samme studieretning.

Når grundforløbet er slut efter det første halve år, skal du desuden vælge 2-3 valgfag, som 
alle kan være på enten A-, B- eller C-niveau.
Og hvordan skal du så vælge? Enten kan du vælge nogle fag, som du specielt har lyst til, 
eller nogle der passer godt med dine mulige ideer om fremtidige uddannelsesplaner. På AiH 
har du mulighed for at vælge praktisk talt alle valgfag.

Din gymnasieuddannelse består altså af mange obligatoriske fag, 2-3 studieretningsfag 
samt 2-3 valgfag!

Axel Agesen Nielsen
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Gymnasiereformen på skemaform

I ”bunden” ser du alle de obligatoriske fag, som er fordelt ud over de 3 år i gymnasiet - 
herunder det første halve års obligatoriske grundforløb. Ovenpå grundforløbet skal du 
bygge 2!4 års studieretningsforløb, som udover nogle af de obligatoriske fag indeholder den 
”pakke” af fag, altså de 2-3 studieretningsfag, som du selv har valgt. Desuden har du 2-3 
valgfag.

Studieretninger på AiH i skoleåret 2005-06:
Du ska! vælge én af disse, når du sender din tilmelding

Valgfag på AiH:
Du skal vælge 2-3 af valgfagene 1. december i l.g. 
Valgfagene bruges til at hæve fag, som du allerede har 
i forvejen, til et højere niveau (fra C til B eller fra B til 
A) - eller til at vælge helt nye fag på C-niveau

Matematik A, fysik B, kemi B
Matematik A, fysik A, biologi C
Matematik A, biologi B, idræt B

Du kan se alle valgfagene på skolens hjemmeside - og 
her kan du også se, hvilke konkrete muligheder du har 

i den enkelte studieretning

OBLIGATORISKE FAG
(og det niveau de ender på)

DANSK A, HISTORIE A, ENGELSK B, 2. FREMMEDSPROG B, 
ALMEN STUDIEFORBEREDELSE, RELIGION C, OLDTIDSKUNDSKAB C, SAMFUNDSFAG C, 

MATEMATIK C, FYSIK C, IDRÆT C, KUNSTNERISK FAG C 
TO UD AF FLG. TRE NATURVIDENSKABELIGE FAG PÅ C-NIVEAU:

BIOLOGI C, KEMI C, NATURGEOGRAFI C 
(her skal skolen på forhånd vælge, hvilke af disse fag du skal have 

- alt efter hvilken studieretning du har valgt) 
NATURVIDENSKABELIGT FAG B 

(du vælger selv, hvilke af fagene du vil have hævet fra C)

GRUNDFORLØBETS FAG
Almen sprogforståelse, almen studieforberedelse, naturvidenskabeligt grundforløb, 

dansk, engelsk, 2. fremmedsprog (tysk, fransk, spansk eller italiensk), historie, idræt, 
kunstnerisk fag, matematik, et naturvidenskabeligt fag, samfundsfag
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Lektieværksted - Lektiecafe

1 år kom lektiecaféen rigtigt i gang. Et par gange om ugen laver elever deres skriftlige hjem
mearbejde på skolen, så de slipper for at gøre det hjemme. Der er ikke tale om ekstra- eller 
specialundervisning, men om almindeligt arbejde alene eller sammen med kammerater fx. 
fra andre klasser. Faglærerne hjælper til med at forklare, når de bliver spurgt; ellers blan
der de sig ikke.
Hver tirsdag fra 14.00 til 15.30 og hver onsdag i mødetimen møder i gennemsnit 10-15 
elever op og søger hjælp.

Spørgsmålene er mange og forskelligartede:
• Vi læser engelsk. Hvad betyder det her?
• Hvordan regner man spørgsmål c) i opgave 15?
• Hvordan skal man lave skrive litteraturhenvisninger i vores store opgave?
• Hvordan laver man lineær regression på lommeregneren?
• Hvorfor laver Word ikke grammatikcheck, når jeg skriver på engelsk?
• Kan matematikprogrammet løse to ligninger med to ubekendte?
• Hvor finder jeg de elektroniske ordbøger på computeren?
• Hvordan skal jeg skrive konklusionen i den her fysikrapport?
• Hvordan finder jeg Jupiter på himlen i aften klokken 22?
• Hvorfor er det her forkert?

Næste år udvider vi ordningen og lægger tid ind i skemaet i løbet af dagen. Så skulle flere 
af vores elever gerne få øjnene op for denne mulighed for i ro og mag at lære mere og få 
afleveret opgaverne til tiden.
Men caféen kan bruges til meget mere endnu. Når eleverne opdager, at der faktisk er tid og 
mulighed for at snakke om faglige ting med andre uden for timerne, er det planen at udvi
de ordningen til alle fag og alle sider af arbejdet. For eksempel kan den almindelige lektie
læsning og arbejdet med tekster og kilder sagtens lægges på skolen, så stresset derhjemme 
bliver mindre. Og lærerne er jo til for at hjælpe den enkelte elev, så meget som eleven 
ønsker.
Så velkommen næste år til en ny og spændende måde at fa mere ro og udbytte i hverdagen.

Jeppe Bo Christensen/Dennis Nielsen
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Naturvidenskabelig festival

Hvorfor er Ferrarien verdens bedste bil?
Hvor hurtigt kan den køre?
Og hvordan minimeres luftmodstanden?

Det var temaet for universitetslektor Søren Keidings foredrag på skolens naturvidenskabe
lige dag. Efter foredraget skulle 1 .g’erne selv i gang med at undersøge små modeller af 
brintbiler, programmere legobiler, designe fremtidens bil og lave eksperimenter med færd
selskontrol.
2 .g’erne var denne dag forvist til idrætshallen, hvor de lavede raketter, som fungerede vha. 
undertryk, medens 3.g’erne diskuterede menneskets indflydelse på miljøet og fremtidens 
edb-undervisning.
Dagen sluttede med kåring af årets Holger (skolens mest naturvidenskabelige elev) - det 
blev Morten fra 3.x.

Hanne Hautop

USA-tema - Det amerikanske efterår

Pga. præsidentvalget var temaet for efterårets fællessamlinger det amerikanske samfund. 
Ud over en fællessamling, hvor vi hørte om valget, var der også arrangementer, der viste 
Amerikas skyggesider:
OD.- gruppen viste lysbilleder fra mellemamerikanske tekstilfabrikker og opfordrede alle 
elever til at arbejde en dag for at samle penge ind, således at de unge piger på fabrikkerne 
kunne komme væk fra de forfærdelige forhold og få sig en skoleuddannelse.
Lige før jul havde vi besøg af Jacob Holdt, der i et fire timer langt oplæg fortalte om sine 
oplevelser blandt Amerikas fattige.

Aktivitetsudvalget Aktivu+ har så gode erfaringer med at vælge et tema for efterårets fæl
lessamlinger, at vi har besluttet os for at fortsætte med det. Næste efterårs tema bliver Ein
stein og begreberne relativitet og relativisme.

Hanne Hautop
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l.g intro i Fjerritslev

Introduktionsturen til Fjerritslev er blevet en tradition, som selv vejrguderne holder i hævd. 
Onsdag den 8/9 drog årgang 2004 ledsaget af 11 lærere til det femstjernede vandrerhjem 
og idrætscenter i Fjerritslev. Efter en solid frokost blev de enkelte klasser sendt ud til en 
række forskellige aktiviteter, der bl.a. omfattede sport og anden kropslig udfoldelse, samt 
ekskursion til Kalkovnen i Klim og Naturcentret.
Torsdag fulgte så den store Robinson-ekspedition. Her blev der sammensat hold med 
repræsentanter fra alle klasser, før det til fods gik ad Planetstien mod stranden.
Nok engang var vejret herligt, opgaverne mangfoldige og konkurrencen hård.
Efter optankning med sodavand og slik samt aftensmad var det tid for turneringer i volley
ball, hockey og svømning, inden det endelige vinderhold kunne kåres.
Da turen var alkoholfri og den fysiske aktivitet havde lagt en dæmper på eleverne, kunne 
lærerne trygt gå til ro inden midnat. Fredag formiddag var der igen sport, og på vej hjem i 
bussen kunne jeg godt mærke alderen trykke, men samtidig føle en stille tilfredshed ved 
endnu en veloverstået introduktionstur.

Peter Lindhardt

Københavnerturen

Tradition - nytænkning? Faglig bekræftelse - faglig udfordring?
Kulturel forudsigelighed - kulturel provokation? Teori - praksis?
Dannelse? Socialt samvær!
Store spørgsmål, men 3.g’erne på Amtsgymnasiet i Hadsten havde kun sølle 3 dage i okto
ber til at blive sporet ind på et muligt svar. Tiden blev udnyttet maksimalt, og der blev tra
vet mange - og lange - kilometer.
Nej, 3.g’ernes tur beviste endnu engang, at den ikke er en tradition, der har overlevet sig 
selv!
Selvfølgelig bliver der redet nogle faglige kæpheste, og de kultur-historiske tilbud opleves 
på nærmeste hold, men stadig oftere sker det, at programmet far en bestemt faglig vinkling 
og/eller bæres af et gennemgående tema:
”Kroppen fra Thorvaldsen til selv at prøve at lave afstøbninger”
”Køn, kærlighed og familie fra Guldalderen til moderne tid”
”Kønssygdomme og fækalier gennem tiderne”
- og den gamle stad og dens perler sanses på en ny måde!

Københavnerturen er altså ikke alene positivt socialt samvær, den er også øjenåbner, fag
ligt og kulturelt guf!

Mogens Hertoft og Karen Kruse-Hansen
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Matematik A-lympiaden - The Danish Disaster
Igen i år deltog AiH i den danske udtagelseskonkurrence til A-lympiaden, en international 
matematikkonkurrence i Holland. Og da kravene var skærpede i forhold til sidste år - kun 
vinderen blev sendt til finalen i Holland - var vi nødt til at vinde for at opfylde målsætning
en for i år. Så det gjorde vi. Eller rettere: Det gjorde Anders Væggemose 3.x, Søren 
Bundgaard 3.x og Mads B. Eriksen 3.y. Her skriver de om deres oplevelser ved finalen i 
Holland:

”Udarbejd en rapport til byrådet i Amberhavn med forslag til et nyt bussystem til byen.” Vi 
gik i gang med det samme. Dagen gik med matematiske overvejelser og kreative idéer.
Efter 2 timers søvn og en hurtig omgang morgenmad sad vi igen foran computerne og teg
nebordet for at lægge sidste hånd på opgaven. Så skete det frygteligt chokerende, som abso
lut ikke måtte ske: COMPUTEREN BRØD NED - OG VILLE IKKE STARTE IGEN!
Vi må indrømme, at stemningen dalede drastisk. Vi lagde de sidste kræfter i en præsenta
tion af vores projekt ’The Danish Disaster”, som hovedarrangøren Tom omtalte vores 
tekniske uheld. Efter en udmærket præsentation kørte vi hjem og opgaven reddede vi i 
påskeferien, så rapporten og køreplanen kunne sendes til Holland. Vi havde en god tur og 
ønsker næste års vinderhold fra AiH held og lykke i finalen.
Og det nye hold står allerede klar i kulissen, klar til at forsvare dette års 2. plads!

Peter Arnborg Jensen

Biologi A-lympiaden
I foråret 2005 var Danmark for første gang en del af den verdensomspændende biologi- 
Alympiade. Ligesom matematik-Alympiaden, som tidligere har haft stor succes på AiH, 
har biologi-olympiaden til formål at sprede viden og skabe interesse om de naturvidenska
belige fag.
For os, der deltog i årets biologi-olympiade, var håbet at gå videre til den internationale 
finale i Beijing, Kina. Før dette kunne blive muligt, skulle vi igennem en teoretisk prøve 
på gymnasiet. Af de 200 deltagende landet over gik 20, hvoraf jeg selv var én af dem, vide
re til de indledende runder i Århus den 8. og 9. april. Her blev vi prøvet i et laboratorium, 
og ligeledes skulle en haj dissekeres og 27 dele nummereres. De fire, som gik videre, skal 
i juni videre til yderligere ’træning’ i København, inden de i juli bliver fløjet til Kina.

Ulla Bregendahl, 3.x

Concours 2005 - fransk poesi
Undervisningsministeriets konkurrence "skriv et 4-liniers digt på fransk om foråret" blev i 
maj vundet af to l.g-elever fra AiH, nemlig Thomas Spejlborg Sejrsen og Karina 
Væggemose, Lb. I begrundelsen anførte Undervisningsministeriet, at digtet var båret af 
"et godt indhold og stor sværhedsgrad".

Axel Agesen Nielsen
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En 80’er-poets genopstandelse

- 3.g’erne og Michael Strunge

En tung sky af ”sjov tobak” danser foran næsen. Røde, gule og blå kasser lyser på scenen, 
og ”Sorten Muld” tordner ud af højttalerne på teatret Svalegangen.
Højttalerne skifter rytme til det pulserende lys, og en mandlig skikkelse - helt anonym - 
kaster brudstykker af 80’er-lyrik i hovedet på mig i en massiv strøm som brosten, der alle 
rammer lige hårdt.
Efter to timers intens sanseoplevelse stopper virvaret, skuespillerne kommer frem på sce
nen, og nu er det vores tur til at kaste spørgsmål tilbage i hovedet på dem!
”Marcus Hitengel” er titlen på et systematiseret kaos af brudstykker fra Michael Strunges 
1980’er-lyrik. Forestillingen er slut, men Strunge er genoplivet i vores generation, og ”vi 
folder drømmens faner ud”!

Anna Cecilie, 3.u

Motionsløb og cykelmotion

Traditionen tro har hele 1 .g-årgangen også i dette skoleår løbet vejene omkring AiH tynde 
- med det helt enkle og klare mål: 1 .g-årgangens deltagelse i et 5 kilometer motionsløb 
arrangeret i samarbejde med Hadsten TRIM.

3 .g’eme har - ligeledes i pagt med de bedste traditioner - trænet ihærdigt frem mod 30 
kilometer-cykelløbet arrangeret i samarbejde med CSC og Jesper Tikiøb: følgebiler, tid
tagere, forplejningsposter, målområde og portal.

Udover det helt åbenbare, nemlig at det er sundt at bevæge sig, har eleverne oplevet, at det 
er sjovt - og at det ikke bliver mindre sjovt af at gøre det i fællesskab!

Axel Agesen Nielsen
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Gallafesten for 3.g’erne

Fredag den 19. november var der traditionen tro gallafest: Festmiddag for 3.g’erne og deres 
forældre og lærere, 3.g’ernes lancier - og herefter fest for alle.
Og alle på skolen deltog i forberedelserne.

1 .g’erne havde travlt denne fredag. Efter frokost dækkede de bord til festmiddagen, pynte
de lokalerne, forberedte garderober og barer. Og efter middagen tog de af bordet og rydde
de op. Vore ”gæste-l.g’ere” - brobyggerne - sørgede for plakater, opslag, prislister etc.

2 .g’erne havde også travlt. De havde allerede været i gang et stykke tid med at aftale, hvor
dan netop deres klasses café skulle se ud. Og hvad der skulle serveres. Alt skulle være klar 
til etableringen fredag i 3. blok. Caféerne åbnede dørene efter Les Lanciers - og de næste 
par timer kunne man købe kaffe, kager og andet mundgodt og blive underholdt på forskel
lig vis.

3 .g’erne var æresgæsterne og havde selvfølgelig allerede startet forberedelserne for længe 
siden. Der var lancier’en, som fik en sidste finpudsning fredag over middag. Og så var der 
jo tøjet, skoene - og håret!
Og flotte var de, da de om aftenen ankom til skolen sammen med deres forældre. Næsten 
ikke til at kende.

Det blev en dejlig aften med skolen som en festlig ramme for en masse festklædte menne
sker.
Vi glæder os allerede nu til næste års gallafest den 18. november.

Annelise Kristensen og Kirsten Lundtoft Christensen
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Julevolley

Volleyball, udklædning og masser af juleferiestemning præger hvert år idrætshallen den 
sidste skoledag inden jul. Alle elever og lærere på skolen deltager i volleyballturneringen 
og kæmper derudover om at vinde den eftertragtede pris for bedst udklædte klasse. 
Julevolleyturneringen anno 2004 blev fortjent vundet af 3.y, men vil frem for alt blive hus
ket for et festfyrværkeri af fantasifulde udklædninger af hidtil usete dimensioner på AiH. 
Udover at være det mest velspillende hold, var 3.y også med helt til målstregen i udklæd
ningskonkurrencen som yderst overbevisende græske guder. De havde hård konkurrence 
fra 3.U og deres frydefulde campister, men vinderen blev 3.x, som fik udklædningsprisen 
for en usædvanlig storstilet præsentation af H.C. Andersens ”Svinedrengen”.
Usædvanligt var det også, at der var hele to sproglige klasser i finalerunden. Såvel 2.b som 
1 .a imponerede ved at vinde deres respektive puljer, inden de måtte bøje sig for suveræne 
3.y. Måske er der næste år basis for, at en sproglig klasse bryder det monopol, de matema
tiske klasser har haft på julevolleypokalen de senere år...

Søren Bo Pedersen

J uleafslutningen

På AiH har vi mange traditioner hvert år, f.eks. idrætsdagen, julevolley og 3.g’ernes sidste 
skoledag. Den mest traditionsrige er dog juleafslutningen, der hvert år markerer starten på 
juleferien. Hvert år synger vi ”Dejlig er Jorden” som fællessang og hører en lærers 
visdomsord om julen, men der også plads til nye tiltag. Således stodl.z i år for en konkur
rence med sjove stand-up-comedy-indslag, og alle klasser — i forlængelse af efterårets 
USA-tema - havde skrevet et vers om jul i det hvide hus.

Hanne Hautop
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la: Dejlig er den himmel blå 
Bomber falder, så pas på! 
Bush la’r verden sønderbombe 
Mens han spiser anderumpe, 
Sneen falder højt fra sky, 
Nej, det var et bombefly

Iz: ” Dajlig are den himmelblue 
Lust det are at see on you 
War de golden bombs they blinke 
War de smile war de twinkle 
To you all from all of u.s.” 
Udsendt fra den Hvide Klods.

3z: Clinton han har hue på 
Miss Levinsky lige så 
Hygger sig jo rigtig sammen 
Alt det syner fryd og gammen 
Så kom Hillary den sæk 
Så var julehyggen væk
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Idrætsdagen

Idrætsdagen er én af de mest vedholdende traditioner på AiH. Den involverer hele skolen 
en hel dag i august måned i forskellige idrætsaktiviteter, hvor hver klasse stiller 3 hold. 
Formiddagen går med klasseturneringer i hockey, fodbold og basket, hvor man optjener 
point til den store klassekamp. Over middag skifter repertoiret til showsport - i år var det 
transport af én person på en stålplint. Endelig sluttes der traditionelt af med rundbold-tur
nering, hvor de sidste point kan tjenes.
Og alt gik som det plejer: Vejret var fremragende, alle var oplagte, og 3.x vandt klassekam
pen! En god dag blev afsluttet med fest om aftenen.

Anders Brok

Scenen er din - også i l.g

Julekoncert, forårskoncert, musikcafe og morgensamling. Det er her musikklasserne er på 
scenen. Enten i mindre grupper, klassevis eller hele årgangen, som ved årets første morgen
samling, hvor alle 1 .g’ere fyrer et stort fællesnummer af.

Udover selv at spille tager musikklasserne også til koncert for at høre professionelle spille 
klassisk, jazz eller rock, så den musikalske dimension har som altid fyldt godt på AiH i det 
forløbne skoleår.

Bo Møller
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Musical: Oklahoma

State OK
Der var ikke nogen blandt publikum, som ikke bemærkede, at årets forestilling startede 
klokken 19:41 - heldigvis.

For på den måde fik vi både langt de fleste (og det var ca. 900 mennesker!) ind til tiden og 
givet dem det første lille vink at undre sig over. Udover at være nitten minutter i otte er 
1941 jo også det tidspunkt i forrige århundrede, hvor bl.a. angrebet på Pearl Harbor fandt 
sted - faktisk næsten nøjagtig 63 år før premieren den 1. december.

Anden Verdenskrig var ét af musicalens mange historiske omdrejningspunkter - dels fordi 
den skulle handle om Amerika, som med den begivenhed for alvor holdt sit indtog i Europa, 
og dels fordi Rodgers og Hammerstein skrev deres musical i tæt forbindelse med de ræd
selsfulde begivenheder, som amerikanerne pludselig var blevet involverede i. Men selve 
staten Oklahoma - som jo også blev skildret i førnævnte pars musical Oklahoma! - gav 
langt de fleste andre historiske fikspunkter i vores forestilling, der - som man kan forstå - 
havde musikalsk og dramatisk formidling af historien som hovedmål. Med andre ord: Hvad 
bringer historien videre, hvad står tilbage, og hvordan lyder det?

Vi endte med en lang række intenst fortolkede, spillede og sungne sange og melodier fra et 
bredt amerikansk sangkatalog, der strakte sig fra gospel (Dry Bones) til artrock (Talking 
Heads) og lavede et lydspor til raceuroligheder (Tulsa Riots, 1921), terrorangreb 
(Oklahoma City, 1995) og indianerhistorie (Trail of Tears, 1839).
På lægterne stod musikere og kor og lød på én side, og på de tre andre sad publikum og kig
gede ned på en gruppe dansere og en gruppe performere som - i kreativ forening - fortol
kede løs på både musik og begivenheder - og en gruppe skuespillere, som havde fået det 
krævende job at være nogenlunde genkendelige mennesker i denne overvældende storm af 
indtryk. Allesammen elever født i de åbenlyst frugtbare år 1985 - 1988.

For først og sidst var og er en musical et elevprojekt - man møder det som en kæmpe udfor
dring og forløser det som en præsentation af, hvor meget man kan løfte og fortælle, hvis 
man tør stå som historiens søjler tre aftener i december 2005. Det turde man. Og det bar.

Klaus Rød Frederiksen
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F orårsudstillingen

Temaet for dette års forårsudstilling var SAMLING.
Temaet kunne tage sit afsæt flere steder: Dels i samlingen som vi kender den i f.eks. arki
ver eller albums - altså en samling af noget - og dels i samlingen som vi kender den i f.eks. 
møbler eller redskaber, altså i mødet hvor noget er sammen.
Selvom temaet SAMLING har to adskilte betydninger, giver det alligevel en sjov mulighed 
for at fa hold på noget i begge sammenhænge. Samlingen kan jo vise en sammenhæng eller 
give et overblik - og det er ikke mindst derfor, vi valgte dette tema. Kunst må gerne være 
spontan og følelsesfuld, men den er aldrig planløs og uden tolkning. I disse tumultariske og 
opsplittede tider kan en plan for og et billede af verden være en både udfordrende og inspi
rerende oplevelse.
Arbejdet med de mange projekter til forårsudstillingen var som altid intenst. Eleverne 
knoklede for at blive færdige med netop deres fortolkning og visualisering af årets tema, 
og resultatet viste sig mere end bæredygtigt. Vi forventede - og fik - en stærk og spænden
de samling værker den 3. marts.
Udstillingen blev set af ca. 1000 mennesker, der nød, beundrede og forargedes, undrede sig 
- eller morede sig... alle fik de sig en på opleveren.

Klaus Rød Frederiksen

F orårskoncerten

Hvilke stjerner mon kan trække hen ved 1000 gode folk fra Hadsten og omegn til koncert? 
Gymnasiets musik-elever kan i hvert fald.
En tidlig forårsaften sad alle bænkede i idrætshallen for at høre en perlerække af hits hen
tet fra forskellige film. Det var naturligvis velkendte sange for de fleste, men udført ”live” 
og med nye arrangementer havde de fået nyt liv og et andet udtryk. Oplevelsen for publi
kum blev således farvet af blandingen af erindringen og det medlevende nærvær i salen. 
Det kan vel ikke undre, at Disney havde leveret mere end ét nummer til koncerten, men 
ellers må man sige, at der var noget for enhver smag. Med et program rækkende fra 
Godzilla til Bridget Jones’ Diary til Die Hard til Shreck og videre endnu til forskellige 
musicalfilm m.m. kunne det ikke være meget bredere, og det blev et forrygende show. 
Enkelte af klasserne havde endda benyttet chancen til at optræde udklædte, nogle endda 
næsten afklædte. Det kunne høres på bifaldet...
Efter 14 numre og to timers underholdning var det naturligt at slutte aftenen af med en fæl
lessang. Og tro mod aftenens filmtema måtte det næsten blive filmklassikeren ”As time 
goes by” som fik det sidste ord.
Film skal ses i biografen - og musik skal høres på AiH. Sådan er det.

Poul Rønnenfelt
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Frivillig Idræt

Fodbold: Gennem august og september måned trænede både drenge og piger tirsdag i 4. 
blok inden stævnet i Grenå, hvor Grenå, Paderup, Rønde og AiH sædvanen tro dystede om 
vandrepokalerne på det store stadionanlæg i Grenå.
Pigerne havde en vanskelig dag, hvor ikke meget gik deres vej, mens drengeholdet blev 
bedre og bedre, som dagen skred frem. Det blev til en pligtsejr på 2-1 over Rønde, inden der 
blev sat skæbnesvangre points til i en tæt kamp mod Paderup, der lidt heldigt vandt 1-0. 
Hadstendrengene pulveriserede derefter værterne fra Grenå med de utrolige cifre 9-1 og 
kunne med rette føle sig som de moralske vindere af turneringen. Det blev dog stabile 
Paderups piger og drenge, som forsvarede deres respektive trofæer. Som et lille plaster på 
såret fik drengene dog revanche, da de samlet vandt de to årlige prestigeopgør mod lokal
rivalerne fra Paderup.

Håndbold: AiH deltog i december måned i regionsstævner for både drenge og piger. 
Drengeholdet kæmpede godt i Paderup, men røg ud efter to étmålsnederlag i puljespillet, 
selvom den sidste kamp blev vundet stort.
Pigeholdet, som primært bestod af 1 .g-elever, imponerede alt og alle ved at vinde puljespil 
let i Horsens, hvor der var deltagelse af så stærke skoler som Ikast, Risskov og Silkeborg. 
I finalekampene mod Ikast og Horsens viste pigerne høj klasse, men manglede desværre 
den sidste medgang. Efter uafgjort mod Ikast og et ærgerligt étmålsnederlag til Horsens 
måtte holdet erkende, at DM denne gang blev uden deltagelse af AiH.

Basketball og volleyball: Fra efterårsferien og frem til vinterferien blev der trænet volley
ball og basketball af både drenge og piger. Drengenes basket-hold spillede på hjemmebane 
i Hadsten, men kom i menneskehænder i det stærkt besatte a-række stævne. Pigerne gjor
de en god figur ved deres stævne i Silkeborg, men efter et par snævre nederlag måtte de 
dog tage til takke med en 3.plads.
I volleyball leverede 3.g holdene en god indsats i regionsstævnet uden dog at gå videre, 
men 1.-2.g årgangen gjorde sig endnu mere positivt bemærkede i deres lukkede stævne i 
Vejlby-Risskov Hallerne. Her vandt det ene af AiHs drengehold fortjent stævnet, og det bli
ver spændende at følge holdet de næste par år.

Søren Bo Pedersen
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Vokalensemblet på AiH

Ideen om at lave et vokalensemble på AiH udsprang af et ønske fra elever, som efter årets 
musical State OK havde lyst til at lave endnu mere musik sammen.
Vokalensemblet består af ca. 20 elever af både han- og hunkøn og fra alle klassetrin. De er 
alle dygtige sangere og har interesse for at synge i kor på et kvalitativt højt plan.
Det klingende resultat af ensemblets målrettede arbejde kunne høres ved forårskoncerten, 
hvor vi opførte Princes nummer 7 i et syvstemmigt arrangement med to solister og klaver- 
akkompagnement.
Håber der bliver basis for at lave mere af den slags fremover!

Hanne Kragelund Hjort, dirigent

Drama - F:i:l:t

F:i:l:t er åndehullet midt i din stressede gymnasiehverdag. Her er ingen krav om tilstede
værelse, taksonomiske niveauer, endeløse afleveringer, matrixgrupper, studieforberedelse, 
irriterende korrekthed, dannelse eller slige hverdagsagtige forteeiser. Her er kun os - nær
vær - og vores fælles interesse: Leg, teater, improvisation, teatersport.
I år har F:i:l:t været åben efter vinterferien - og der har ret hurtigt udkrystalliseret sig et 
stærkt team med mange 1 .g’ere, som har været enige om at sætte fuld skrue på teatersport. 
Det blev der - og det er bestemt ikke gået stille af. Ses der.

Bert Ernst, F:i:l:t bestyrer
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Wismar - Austausch in Deutschland

Den 15. marts drog 6 glade l.b-elever, 2 drenge og 4 piger, af sted til den lille by Dorf 
Mecklenburg i Østtyskland sammen med vores tysklærer, Bertie den dansende. Vi ankom 
ved aftentide og blev indlogeret hos hver vores værtsfamilie. Der var ikke andet at gøre end 
straks at vænne hjernen til det tyske sprog, og det gik egentlig også meget godt. Dagene gik 
med deltagelse i nogle timer på deres gymnasium i Dorf Mecklenburg, hvor vi bl.a. deltog 
i engelsk, historie, tysk og drama, og derudover byture til Wismar og Schwerin. Der var 
arrangeret en del for vores skyld, hvilket vi var meget glade for. Bl.a. bowling og besøg på 
”Der Landtag”. Alle var meget søde og var oprigtigt interesserede i at høre om vores liv og 
levned i Danmark. Turen blev afsluttet med et brag af en fødselsdagsfest, da Karina blev 18 
år. Vi tog på restaurant sammen med vores nye tyske veninder og havde en fantastisk aften. 
Alt i alt havde vi den fedeste tur med masser af sjove oplevelser. Til efteråret invaderer 
vores tyske venskabsgymnasium Hadsten - Wir freuen uns. Viel Spass!

Kirstine Skov Hansen og Karina Emma Væggemose l.b

Tysk Høj til Wismar und Zurück

Tirsdag den 15. marts tog det tyske højniveau-hold toget til Wismar. Efter ni timers kørsel 
ankom vi endeligt. Vi skulle indkvarteres privat, og derfor var forventningerne naturligvis 
store. Vi fandt dog hurtigt ud af, at de tyske elever var utroligt søde. Dagenes program stod 
på byvandring, film, volley, undervisning og badeland. Skolen var ikke noget, der lignede 
danske forhold: det var som en rejse tilbage i tiden. Aftenerne var til fri disposition. Den ene 
eller anden har sikkert lært et par frække ord på tysk. I det store og hele var det en succes
rig tur, og der var helt sikkert blevet skabt nye venskaber, da vi tog hjem igen om fredagen.

Tenna Tønder 3.b
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Studieture

2.a i Andalusien

Solen bagte og gav Alhambra sit orange skær. Fæstningen var omgivet af mange smukke 
haver. En stille rislen hørtes overalt fra de mange springvand og kilder. Bag slottets mure 
kom den mauriske byggestil rigtigt til syne. Søjlerne, buerne og loftet, skåret ud i symme
triske mønstre. Væggene belagt med blå mosaik.

2.b midt i orkanens øje i Rom

I lang tid havde vi glædet os til at komme til Rom, men da vi fandt ud af, at paven var død 
2 døgn før vi skulle af sted, blev vi lidt nervøse for, om vi ville få den gode tur, vi havde 
forventet, da ni sørgedage fulgte hans død. Det viste sig, at alt dette bare gjorde vores tur 
endnu mere mindeværdig og interessant. Vi var midt i en historisk begivenhed, som ikke 
mange får lov til at opleve. Skønt ingen nåede ind på Skt. Peterspladsen, mærkede alle den 
fantastiske atmosfære, der omkransede en hel katolsk verden i den uge, vi var dernede.

2.CZ i London

Første aften bød på fællesspisning og en god gåtur langs Themsen, forbi Big Ben og 
London Eye. Næste dag gik med en våd, men spændende bustur rundt i London samt besøg 
på den strenge, men fascinerende drengeskole Harrow School. Om aftenen var nogle af os 
inde og se musicalen ”Chicago”. Tirsdag var vi på det historiske Imperial War Museumt. 
Aftenen skulle have været dedikeret vores gambler-evner med en tur til hundevæddeløb, 
men endte i stedet med gentagne flugter fra en flok skinheads, som man ikke just kan kalde 
turist-venlige. Onsdag og torsdag bød bl.a. på indbegrebet af engelsk litteraturs teater, nem
lig det smukke Shakespeare’s Globe Theatre, samt en tur til Natural History Museum og det 
flotte Tower of London.
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2.U i Barcelona

Bustur til Barcelona med diverse spil og film. Vi passerer Pyrenæerne og får turens sidste 
regnbyge, herefter er det bare sol og 20 grader. Hotel ved Ramblaen (pas nu på ludere og 
lommetyve - og efterfølgende dummehat). Annelises guidede rundtur i det gotiske kvarter, 
fodbold på storskærm (desværre), Sagrada Familias høje tårne, Pare Giiell med de snoede 
bænke. Gåtur op til Montjui’c, det olympiske anlæg (træt i benene, har du sovet nok?). Den 
olympiske havn (som man også kan løbe til om morgenen). Fællesspisning med pizza. En 
svimlende bustur til Montserrat-klosteret i bjergene og én på en anden måde svimlende til 
Cordoniu, 44 km. kældre med Cava-flasker og et tog til at køre gæster rundt i. Dalimuseum 
(”han var da vist ikke rigtig i hovedet, eller var han?”). En dejlig lang hjemtur til at sove ud 
i og måske nå en enkelt matematik-aflevering!

2.x: Turen går til Budapest

Det lyder umiddelbart ikke tiltrækkende med svovllugtende vand hentet direkte op fra 
undergrunden. At man oven i købet skal sidde sammen med ca. 40 overvægtige, midaldren
de og behårede mænd/damer kun iført lændeklæder øger ikke just lysten. Men tro det eller 
ej, det er godt!
Budapest kan i hvert fald varmt anbefales.

2.y i Berlin: Tysk når det er bedst

Kæmpe madorgie, lange træborde, øl i literkrus, Lederhosen og god bayersk musik. Stilen 
var lagt! Bandet, som både leverede harmonikaspil jodlen, fælles-sang og dans, kunne også 
klare fødselsdagssang for Lars på både engelsk og tysk. Koklokkespil blev det også til med 
hjælp fra Jeanette. Som den enormt sociale klasse vi er, kom vi selvfølgelig også i kontakt 
med en hel hær af mandlige hollændere.
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Praktiske oplysninger

Befordring
Der er mulighed for at søge om tilskud til buskort, uanset i hvilken afstand du bor fra sko
len. Den pris, som du selv skal betale (egenbetalingen), er 300 kr. pr. måned. 
Opkrævning og buskort sendes direkte fra Århus Amt.
Ansøgningsskemaet kan afhentes på skolens kontor.

Bibliotek
Som en del af ”ombygningen” er biblioteket nu placeret i Hjemstavn 2 (lokale 215).
Elever og lærere har mulighed for at benytte skolens bibliotek hver dag i skolens normale 
åbningstid. Du kan låne bøger og tidsskrifter og søge hjælp til egnet materiale til opgaver 
og undervisning. Endelig kan du sidde i fred og ro på biblioteket og arbejde. Vi har en del 
håndbøger (leksika, ordbøger etc.), som du gerne må bruge.
Biblioteket råder over godt og vel 11.000 forskellige titler, som man kan låne med hjem. 
Mest faglitteratur, men også en del skønlitteratur på dansk, engelsk, tysk og fransk. Des
uden abonnerer vi på tidsskrifter og udenlandske nyhedsmagasiner. Bemærk at skønlittera
turen er placeret oppe på hemsen.
Bibliotekar er Inge Møller-Nielsen. Inge vil som nævnt meget gerne hjælpe dig med at 
finde materiale, både på vores eget bibliotek, men også på folkebibliotekerne (hvis vi 
finder materiale dér, låner vi det hjem til dig). Desuden har biblioteket adgang til alle dan
ske artikelbaser og Fakta-link, hvor man kan finde mange relevante artikler. I begyndelsen 
af 1 .g vil du fa en generel introduktion til biblioteket. I forbindelse med de større skriftlige 
projektopgaver far du en mere specifik vejledning inden for det pågældende fagområde.

Bogudlevering
Boginspektor administrerer bogudlevering og bogaflevering i løbet af skoleåret. 
Boginspektor eller elevmedhjælperne vil være til stede i bogkælderen på nærmere angivne 
tidspunkter i ugens løb.
Bøgerne er skolens ejendom og skal erstattes, hvis de ødelægges, mistes m.v. Husk at ind
binde og skrive navn i bøgerne. Ordbøger og lommeregnere skal eleverne selv betale. Hvis 
de bestilles gennem skolen, udleveres disse på elevens første skoledag.

Brobygning
Brobygning er -som ordet beskriver- et forsøg på at bygge bro mellem folkeskolen og 
gymnasiet. Konkret drejer det sig om, at eleverne i 10. klasse-centrene i de fire kommuner 
Hadsten, Hinnerup, Hammel og Langå har mulighed for at tilmelde sig et fire ugers 
introduktionskursus på AiH.
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Hvert år udnytter 15-20 elever den mulighed, og de mødes af et fast lærerteam bestående 
af en studievejleder og faglærere i fagene matematik, fysik, engelsk, tysk, dansk og musik. 
Målet med de fire ugers kursus i at være gymnasieelev er, at hver enkelt elev skal blive 
bedre i stand til at træffe et kvalificeret valg af ungdomsuddannelse. Derfor er det lige så 
godt at finde ud af, at gymnasiet ikke er noget, som at blive bekræftet i, at gymnasiet er den 
kommende uddannelsesvej.
Når vi ikke introducerer alle 1 .g-fagene for brobygningseleverne, hænger det netop sam
men med, at hver enkelt elev skal blive afklaret - og derfor skal have konkret og brugbar 
vejledning med sig tilbage til folkeskolen efter de fire uger på gymnasiet. Jo mere tid den 
enkelte lærer tilbringer sammen med eleverne, jo mere erfarer vi om deres stærke og svage 
sider - og jo bedre vejledning kan vi give den enkelte elev.

Hver elev får en 3-4 sider lang udtalelse med sig efter endt brobygning, og umiddelbart 
efter forløbet mødes de deltagende faglærere fra gymnasiet med elevernes skolevejledere 
og lærere fra folkeskolen. Og naturligvis står den enkelte elev i centrum: Hvad kan og bør 
eleven arbejde med i resten af 10. klasse, og hvilken uddannelsesvej peger det i retning af? 
Eleverne er den fælles opgave, som vi har, og det er hvert år en stor fornøjelse at arbejde 
sammen med folkeskoleelevernes lærere og skolevejledere om at løfte den opgave.

Og hvad siger brobygningseleverne så? Ja, ser man på de skriftlige evalueringer fra elever
ne, er der ingen tvivl: Brobygning er et hit, og eleverne får virkelig noget med, som de mål
rettet kan bruge sammen med deres lærere i den resterende del af 10. klasse.

Så til nye brobyggere er der kun at sige: Vi glæder os til at se jer og give jer en forsmag på 
virkeligheden som gymnasieelev!

Faglige Organisationer
Lærernes fagforening hedder: Gymnasieskolens Lærerforening (GL).
Tillidsmand på skolen er Leif Søgaard Kristensen.

Elevernes forening er DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning).
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Ferieplan 2005/06
2005 Sommerferie

Efterårsferie 
Juleferie

2006 Vinterferie 
Påskeferie 
Sommerferie

mandag d.20. juni til mandag d. 8. aug. 
mandag d. 17. okt. til fredag d. 21. okt.
mandag d. 19. dec. til fredag d. 30. dec.

mandag d. 13. febr. til fredag d.17. febr.
mandag d. 10. april til mandag d. 17. april
mandag d.26. juni -

Øvrige fridage:
Operation dagsværk onsdag
St. Bededag fredag
Kr. Himmelfartsdag torsdag
Pinseferie mandag

Alle dage inkl.

d. 2. november 2005
d. 12. maj 2006
d.25. maj 2006
d. 5. juni 2006

Forsikring
Skolen har ingen forsikring, der dækker i tilfælde af tyveri og lign. Det tilrådes derfor ele
verne selv at tegne de nødvendige forsikringer.
Århus Amt har ikke nogen kollektiv ulykkesforsikring for eleverne, så også her tilrådes det 
at vurdere, om de personlige forsikringer skal revurderes.

Forsømmelser
I gymnasiet er der mødepligt. Det betyder, at man skal være til stede, hvis man ikke er for
hindret af sygdom, som er den eneste gyldige grund til fravær.
Skolen skal ifølge gældende bestemmelser føre nøje kontrol med elevernes forsømmelser. 
En af grundene til, at der er mødepligt, er, at man ved at følge undervisningen opnår visse 
fordele i form af mindre pensum til eksamen.
Mange forsømmelser kan føre til, at man ikke får lov til at gå til studentereksamen, der 
finder sted både i l.g, 2.g og 3.g. Manglende aflevering af opgaver tæller også som forsøm
melser.
Forsømmer en elev i et sådant omfang, at skolen må nære betænkelighed over for elevens 
mulighed for at bestå eksamen, skal eleven først underrettes herom mundtligt af rektor. 
Fortsætter forsømmelserne alligevel, skal skolen give en skriftlig advarsel om, at eleven 
ikke kan indstilles til eksamen, hvis forsømmelserne fortsætter. Før den endelige tilmelding 
til eksamen skal lærerne på et lærerforsamlingsmøde udtale sig om, hvorvidt elever, der har 
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modtaget skriftlige advarsler, skal indstilles til eksamen. Rektor træffer herefter afgørelse 
om evt. eksamen på særlige vilkår eller udelukkelse.
En elev, der ikke får tilladelse til at deltage i eksamen efter l.g og 2.g, kan ikke fortsætte i 
næste klasse.

Sygefraværssedler skal afleveres på kontoret.

F orældrekonsultation
Der afholdes forældrekonsultation hvert år i januar måned.

Fritagelse for undervisning
Tilladelse gives kun i ganske særlige tilfælde. Eventuelle anmodninger herom skal i god tid 
fremsættes skriftligt over for rektor. Ansøgningsblanket kan afhentes på kontoret.

Frivillig undervisning
Der tilbydes frivillig undervisning i idræt, musik og billedkunst.
Se opslag fra faglærerne.

Glemte sager
Glemte/fundne sager bedes afleveret på kontoret.
Forespørgsel angående glemte sager rettes til kontoret.

Gymle
Gymle er gymnasiets forening for gamle elever. Hvert år - fredag før efterårsferien - afhol
der den fest for gamle elever. Foreningen har sin egen hjemmeside, som du kan finde via 
AiH’s hjemmeside eller direkte : www.gymle.dk.

http://www.gymle.dk
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Karaktergivning og prøver
Der gives standpunktskarakterer (13-skalaen) to gange i løbet af skoleåret (forår og efterår). 
Desuden gives der årskarakterer ved skoleårets slutning. I slutningen af l.g og 2.g holdes 
der årsprøver i de skriftlige fag samt mundtlig studentereksamen i de fag, der afsluttes i 
henholdsvis l.g og 2.g. Desuden arrangeres mundtlige årsprøver, som kan være traditione 
eksamenstræning eller projekter. 1 3.g afholdes der terminsprøve i de skriftlige eksamens
fag: i dansk og i valgfagene på højt niveau.
1 maj/juni afholdes skriftlig og mundtlig studentereksamen med fremmede censorer.

Oprykning
Ved hvert skoleårs slutning drøfter lærerforsamlingen hver elevs standpunkt. Hvis dette 
giver anledning til betænkeligheder, vedtager lærerforsamlingen, hvilket råd man vil give 
eleven med henblik på næste skoleår. Rektor kan i særlige tilfælde beslutte, at en elev ikke 
kan rykkes op på næste klassetrin.

Opslagstavler
Findes i alle lokaler og på alle gange. På opslagstavlen uden for kontoret meddeles time
ændringer m.v. Husk at checke denne dagligt, da den er et væsentligt element i den dagli
ge kommunikation.

Skema og ringetider
Undervisningen afvikles primært i blokke å 95 minutter, men der vil også være nogle 45 
minutters lektioner. Nogle gange i løbet af året brydes skemaet op i 1-2 uger, hver gang for 
at give plads til projektarbejde, tværfagligt arbejde, blokdage, samt nogle af nyskabelserne 
i gymnasiereformen.

Ringetider:
08.15 -09.50
1 0.10- 11.45
1 2.15 - 13.00/13.50
14 .00 - 14.45/15.35
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Skolens bestyrelse
Skolens bestyrelse består af: Kommunalbestyrelsesrepræsentant, borgmester Anders G. 
Christensen (formand), amtsrådsrepræsentant Peder Meyhoff, forældrerepræsentant Jens 
Kristian Skovgaard Sørensen, forældrerepræsentant Henning Pedersen, valgt af bestyrelsen 
bankdirektør John Madsen, valgt af bestyrelsen skoleinspektør Flemming Sørensen, lærer
repræsentant adjunkt Peter Arnborg Jensen, lærerrepræsentant lektor Hanne Hautop, 
teknisk adminstrativt personalerepræsentant overassistent Karen Skals, elevrådsformand 
Ronja Pilgaard, elevrepræsentant Tenna Malene von Cappeln.

Bestyrelsens opgave er, efter indstilling fra rektor: at fastsætte det maksimale elevtal i klas
serne, at bestemme skolens fagudbud, at fastsætte skolens ferieplan, at fastlægge skolens 
budget inden for den økonomiske ramme, som er fastlagt af amtsrådet. Herudover skal 
bestyrelsen formidle samarbejde mellem skole og hjem, medvirke ved løsningen af socia
le opgaver i tilknytning til skolen, fastsætte skolens ordensregler samt medvirke ved byg
gesager.

Sygdom
Hvis en elev pga. sygdom har måttet forsømme undervisningen, skal hun/han den første 
skoledag efter forsømmelsen aflevere en seddel med angivelse af sygdommens art og varig
hed på kontoret. Sedlen skal være underskrevet af forældre/værge. Dog kan elever, der er 
fyldt 18 år, selv skrive under. Såfremt der er tale om en langvarig sygdom, kan der i nogle 
tilfælde arrangeres sy geundervisning i hjemmet eller fx på hospital. Hjemmet bedes i 
sådanne tilfælde kontakte skolen så hurtigt som muligt.

Hvis en elev lider af en sygdom, som specielt er en hindring for at deltage i idræt, skal der 
afleveres en lægeattest herom til skolen. Særlig blanket til en sådan lægeattest udleveres på 
kontoret.

Hvis det drejer sig om kortvarig sygdom, kan skolen fritage eleven for aktiv deltagelse i 
idræt, uden at der afleveres lægeattest, hvis en begrundet anmodning afleveres skriftligt til 
idrætslæreren. En sådan fritagelse gælder højst en uge; bliver det nødvendigt at forlænge 
den, skal dette begrundes skriftligt over for idrætslæreren. Ved midlertidig fritagelse fra 
idræt skal eleven overvære undervisningen for at høre de instrukser m.v., der gives.
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Studievejledning
Som elev på AiH er du altid meget velkommen til at henvende dig på studievejledningen 
for at få vejledning om problemer af studiemæssig, social, økonomisk eller personlig 
karakter.
Du har også mulighed for at blive henvist til eksempelvis psykolog, socialrådgiver, 
Studievalg Østjylland eller lignende, hvis dine problemer rækker ud over studievejledning
ens arbejdsområde.
På studievejledningen arbejder Bente Tinten, Peter Arnborg og Mette Andersen som et 
team, hvilket betyder, at du frit kan vælge, hvilken studievejleder du ønsker at diskutere 
dine problemer med. Kontortiden er opslået uden for studievejlederkontoret ved indgang
en til hjemstavn 2 - så duk op til en uforpligtende snak, hvis skolehverdagen - af den ene 
eller den anden årsag - begynder at se lidt uoverskuelig ud.

Læsepædagog
Du kan henvende dig til en af skolens læsepædagoger (eller blive mindet om hans/hendes 
eksistens af din faglærer) for at få gode råd, hvis du synes, du har eller får læse-, stave- eller 
højtlæsningsproblemer.
Der er også mulighed for at få specialpædagogisk undervisning af kortere eller længere 
varighed.
Hvis du skal have dispensation i forbindelse med eksamen, for eksempel i form af forlæng
et forberedelsestid, indlæsning af eksamenstekster eller lign., beslutter rektor det efter ind
stilling fra læsepædagogen.

SU
For unge, der er fyldt 18 år, er der mulighed for at få støtte fra SU-styrelsen. Man er støt
teberettiget fra og med kvartalet efter det fyldte 18. år. Alle får tildelt et grundbeløb, som 
kan suppleres - afhængigt af forældrenes indkomst - indtil det fyldte 20. år.
Man bør være opmærksom på, at man, når man er under 20 år, kun kan få SU efter regler
ne for hjemmeboende, også selv om man er udeboende. Der kan dog gives dispensation, 
hvis transportvejen mellem skole og forældrenes bopæl er over 20 km eller transporttiden 
overstiger 75 min. Tal med studievejlederen herom.
Man må sørge for i god tid (et par måneder før) at hente ansøgningsskema på www.su.dk 
Ansøgningen udfyldes og afleveres på skolens kontor, der løbende indsender til SU-sty
relsen. Ekspeditionstiden er ca. 4 uger.

http://www.su.dk
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Ugeinformation
Hver fredag udgives en ugeinformation for den kommende uge. Ugeinformationen, der 
ophænges på opslagstavler og som findes på intranettet (i det kommende skoleår 
”Fronter”), indeholder informationer om arrangementer, skemaændringer, lærerkurser, 
møder m.v. Husk at læse ugeinformationen hver uge.
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Skolens Personale 2004/05

Brorsonsvej 50, 8850 Bjerringbro

AB Anders Sørensen Brok 
Ringshøj 16, 8382 Hinnerup

86 98 67 12 lektor

AJ Alice Marianne Jacobsen 
Solsortevej 16,8210 Århus V

86 15 87 92 lektor

AK Annelise Kristensen
Ndr. Strandvej 54, 8240 Risskov

86 17 63 40 lektor

AN Axel Agesen Nielsen
Jernaldervej 40, Søften, 8382 Hinnerup

86 91 20 82 lektor

AP Anne Holt Pedersen 
Humlebækvej 4, 9510 Arden

98 56 26 13 barselsvikar

AR Annette Wigant Rousing 
Hjaltesvej 24, 8370 Hadsten

86 91 52 13 lektor

AW Anette Wickings
Pilevej 5, 8370 Hadsten

86 98 22 02 lektor

BC Jeppe Bo Christensen 
Hjaltesvej 24, 8370 Hadsten

86 91 52 13 lektor

BE Bert Rainer Ernst
Solbakken 13, 8240 Risskov

86 17 82 71 lektor

BJ Bente Jakobsen
Birkevej 10, 8370 Hadsten

86 91 56 58 lektor

BM Bente Rose Madsen 
Baldrianvej 39, 8240 Risskov

86 17 79 30 lektor

BO Bo Møller
Julsøvej 156, 8240 Risskov

86 17 03 49 adjunkt

BT Bente Hougaard Tinten
H. C. Andersensvej 22 b, 8900 Randers

86 42 03 05 lektor

CE Claus Henrik Estrup 86 68 49 05 lektor



AiH årsskrift 2005 / side 47

Norges Alle 23, 8200 Århus N

DN Dennis Nielsen
Bøgehaven 4, 8370 Hadsten

86 98 38 10 lektor

HH Hanne Hautop Lund 
Drejøvej 36, 8370 Hadsten

86 91 44 93 lektor

HK Hanne Kragelund Hjort 
Kirkegårdsvej 16, 8000 Århus C

86 19 80 31 uddannelsesstilling

HM Hans Jørgen Madsen
H, C. Andersensvej 22 b, 8900 Randers

86 42 03 05 lektor

HN Hanne Nielsen
Poppelvej 2, 8240 Risskov

86 17 65 37 lektor

HS Hanne Søderberg
Faistersgade 6, 2.tv., 8000 Århus C

86 18 16 20 lektor

IJ Inger Jensbye
Spongbækken 61, st, 8362 Hørning

86 92 44 86 årsvikar

IS Inger Klit Schierup
Højager 74, 8530 Hjortshøj

86 22 66 69 årsvikar

JC Jørgen Christiansen 
Skovbrynet 32, 8000 Århus C

86 11 03 38 rektor

Je Anja Jensen
Rønnehaven 19, 8370 Hadsten

86 46 86 66 adjunkt

JH Jan Hesselvig Hagelskjær 
Skæring Skolevej 261, 8250 Egå

86 22 59 10 lektor

KB Katrine Charlotte Busk
Solvænget 4, Løgten, 8541 Skødstrup

86 97 96 11 årsvikar

KC Kirsten Lundtoft Christensen 
Vestervang 21, I.th, 8000 Århus C

86 18 27 60 lektor

KF Klaus Rød Frederiksen 
Korshøjen 81, 8240 Risskov

86 21 09 93 lektor

KH Karen Kruse-Hansen 86 10 20 14 lektor
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Grenåvej 681 C19-20, 8541 Skødstrup

KK Karianne Eggen Kristensen 
Hedemannsgade 6, 3. sal, 8000 Århus C

86 12 48 89 uddannelsesstilling

KL Kirsten Løvschal
Engvej 19 B, 8370 Hadsten

86 98 07 98 lektor

KN Karen Marie Nielsen
Æbleparken 11, 8370 Hadsten

86 98 09 05 lektor

La Lars Erik Siegfried
Hjelmensgade 23, 4, 8000 Århus C

28 97 61 03 årsvikar

LG Line Sterum Greibe 
Anemonevej 16, 8410 Rønde

86 37 00 24 adjunk

LJ Lone Janderup Jensen 
Højmarken 25, 8900 Randers

86 19 00 86 lektor

LK Lise-Lotte Kring
Vibevej 6, 8240 Risskov

86 17 88 08 lektor

LS Leif Søgaard Kristensen 
Drejøvej 36, 8370 Hadsten

86 91 44 93 lektor

MA Mette Charita Schou Andersen 86 18 49 67
M. P. Bruuns Gade 35b, 1. sal, 8000 Århus C

adjunkt

MC Michael Lund Christensen
Solbakken 3C 2, 8240 Risskov

86 17 11 66 uddannelsesstilling

MH Mogens Hertoft
Nørregade 10, 2. sal, 8370 Hadsten

86 98 18 58 lektor

Mo Morten Weinreich
Smedebakken 53, Hadbjerg, 8370 Hadsten

86 18 46 60 årsvikar

MP Martin Skov Petersen
Grønningen 3, 1. tv, 8000 Århus C

86 13 00 24 barselsvikar

MT Michael Thomsen 82 50 76 43 uddannelsesstilling
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MW Mette Elisabeth Weisberg 
Sønder Alle 5, 8000 Århus C

86 13 00 62 lektor

NM Niels Just Mikkelsen
Jægervej 50, 8450 Hammel

86 96 14 39 lektor

OS Ole Schmidt
Jupitervej 12, 8270 Højbjerg

86 11 76 27 lektor

PF Poul Frandsen
Solbakken 22, 8240 Risskov

86 17 36 38 lektor

PJ Peter Arnborg Jensen
Asmild Vænge 123, 8800 Viborg

86 12 60 87 adjunkt

PL Peter Lindhardt
Anemonevej 1, 8370 Hadsten

86 98 32 62 lektor

PR Poul Mikael Rønnenfelt
Korsagervej 11, 8230 Åbyhøj

86 15 19 22 lektor

PV Preben Veber Jensen 
Vedbendvej 4B, 8240 Risskov

86 17 86 66 lektor

Ra Arne Christian Rasmussen
Voldbyvej 38, 8450 Hammel

86 96 24 02 lektor

RB Ruth Damsgård Bluhm
Vibevænget 4, Herskind, 8464 Galten

86 95 44 07 lektor

SA Stig Præst Andersen
Ulstrupvej 36, Sdr. Onsild, 9500 Hobro

98 54 40 98 lektor

SK Søren Kronvang
Tyttebærvej 5, 8220 Brabrand

86 26 08 26 lektor

SM Svend Møller
Havrevej 24, 8464 Galten

86 94 62 57 lektor

SP Søren Bo Pedersen
Elmegade 9 B, 8200 Århus N

86 78 68 20 adjunkt

TB Tove B. Johannessen Barrett 
Falkevej 6, 8210 Århus V

86 10 35 35 lektor

TH Trille Hertz
Bogfinkevej 41, 8382 Hinnerup

86 91 29 39 adjunkt
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Kontoret
Ki Kirsten Schou

Teglhøjen 76, 8382 Hinnerup

KS Karen Skals
Lyrevej 9, 8900 Randers

86 98 80 84

86 41 00 81

sekretær

sekretær

Pedel
PP Poul Erik Poulsen

Ærøvej 12, 8370 Hadsten

HT Henning Førby Thomsen
Sølundsvej 2, 8370 Hadsten

87 61 34 43 skolebetjent
mobiltelf. 40 72 04 11

86 98 24 86 pedelmedhjælp
mobiltelf.40 70 47 10

Kantinen
BS Britta Sønnichsen

Bøgehaven 5, 8370 Hadsten

HP Hanne Pedersen
Sverigesvej 30, 8370 Hadsten

86 98 21 71 kantinemedhjælp

86 98 08 48 kantineleder
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Rengøring
EJ Else Marie Jakobsen

Marsvej 11, 8370 Hadsten

Tina Østergaard Kristensen
Kastanievej 11, Laurbjerg, 8870 Langå

Jonna Elgaard Madsen
Hjaltesvej 25, 8370 Hadsten

Tove Bjerre Sørensen
Siøvej 1, 8370 Hadsten

Inge Sørensen (vikar)
Ægirsvej 6, 8370 Hadsten

BS Britta Sønnichsen
Bøgehaven 5, 8370 Hadsten

Bibliotekar
Inge Møller-Nielsen
Klapskovvej 28, 8382 Hinnerup 
(Hadsten Bibliotek)

86 98 17 47

86 46 81 74

86 98 34 10

86 91 45 10

86 98 09 15

86 98 21 71

86 98 65 82

87 61 27 50

Elevmedhjælp
Pædagogisk værksted og bogkælder:
Anne D. Bergland 3.a, Luna Rukjær 2.u og Christian T. Stenz 2.u , Nana Mogensen Le,
Maja H. Nielsen 3.a, Nikoline M. H. Jakobsen Lu.

Lys/Lyd:
Mads B. Eriksen 3.y, Anders Villumsen Ly.

Kantinen:
Sarah Linea Askløf 3.y og Lærke Jensen 2.u.
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Studenterårgang 2005

3.a
01 Anne Dalsgaard Bergland
02 Tor Brandt
03 Troels Engelbrecht
04 Martin Lennard Eriksen
05 Jonas Juul Hansen
06 Christina Clemen Hove
07 Sarah Risbøl Jacobsen
08 Charlotte Haudrum Jensen
09 Elena Calderon Jørgensen
10 Marie Veje Knudsen
11 Christoffer B. Krogsdal
12 Nanna Day Larsen
13 Maja Høgh Nielsen
14 Tanja Knoblauch Nielsen
15 Martine Norup Pedersen
16 Sanne Fejer Pedersen
17 Allan Klitgaard Sørensen
18 Sofie Trempenau
19 Kit Ulrichsen
20 Martin Sand Vallespir
21 Emilie Struck Westersø

Tjørnevej 3, 8370 Hadsten 
Nørregade 68, 8382 Hinnerup 
Vittenvej 16, 8382 Hinnerup 
Plutovej 7, 8370 Hadsten 
Hovvej 88 C-6, 8370 Hadsten 
Uranusvej 3, 8370 Hadsten 
Blåmejsevej 7, 8382 Hinnerup 
Vadstedvej 1, 8450 Hammel 
Rensdyrvej 8, 8382 Hinnerup 
Islandsvej 23, 8370 Hadsten 
Vestbakken 10, 8870 Langå 
Storkevej 9, 8382 Hinnerup 
Holbergsvej 5, 8370 Hadsten 
Resedavej 10 a, 8370 Hadsten 
Brushøjvej 40, 8382 Hinnerup 
Rensdyrvej 16, 8382 Hinnerup 
Birkevej 9, 8870 Langå 
Thomsensvej 1,8370 Hadsten 
Højgårdshaven 13, 8382 Hinnerup 
Møllebakken 27, 8382 Hinnerup 
Tranevej 49, 8382 Hinnerup

86 98
86 98
86 98
86 98
26 72
86 98
87 64
86 96
86 98
86 98
86 46
86 98
86 91
86 98
86 98
86 91
86 46
87 61
86 91
86 98
86 91

39 36 
80 30 
64 33
35 23
14 48
12 15 
03 33 
39 23
75 13
32 13 
17 86
77 89
42 30
33 42 
78 20 
13 31
80 96
30 81
13 44
78 10 
16 05
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3.b
01 Alice Ravn Andersen
02 Mette Hager Andersen
03 Louise Balle
04 Josefine F. Christensen
05 Pernille Skou Christensen
06 Niels Bjørn Friis
07 Ursula Linnet Husted
08 Katrine Friis 0. Jensen
09 Mai-Britt Tetsche Jensen
10 Linda Marie Jørgensen
11 Sarah Marie P. Kristiansen 
12 Louise Bundgaard Nielsen 
13 Anette Rom Olesen
14 Daniel P. Wang Olesen
15 Bjørn Ruben Pedersen
16 Dorte Fink Pedersen
17 Kerstin Alida Riber
18 Sine Moeslund Skau
19 Christie Elisabeth Stewart

20 Charlotte D. Sørensen
21 Christian Wibe Sørensen
22 Siw Møller Sørensen
23 Christina Sander Tjerrild
24 Tenna Tønder
25 Sif Maria Vinsten

Møgelbyvej 21, 8450 Hammel 
Tranevej 12, 8382 Hinnerup 
Randersvej 36, 8370 Hadsten 
Svalevej 23, 8382 Hinnerup 
Bredgade 13, 8870 Langå 
Villavej 26, 8870 Langå 
Urmosen 9, 8450 Hammel 
Farrevej 4, 8450 Hammel 
Skovfaldet 2, 8370 Hadsten 
Møllevej 21, 8382 Hinnerup 
Æbleparken 50, 8370 Hadsten 
Ulstrupvej 22, 8870 Langå 
Kløvervej 6, 8382 Hinnerup 
Grønhøjvej 6 D, 8382 Hinnerup 
Anbækgårdsvej 25, 8450 Hammel 
Sverigesvej 44, 8370 Hadsten 
Fasanlunden 16, 8382 Hinnerup 
GI. Frijsenborgvej 38, 8450 Hammel 
c/o Robert Schou Petersen 
Vælddalen 14, 8370 Hadsten 
Tranevej 3, 8382 Hinnerup 
Skyttevej 18, 8450 Hammel 
Hovvej 2, 8370 Hadsten 
Teglhøjen 64, 8382 Hinnerup 
Dr. Larsens vej 15, 8370 Hadsten 
Rørsangervej 5, 8382 Hinnerup

86 96
86 98
86 98
86 98
86 46
86 44
86 96
86 96
86 98
86 98
86 98
86 46
86 91
86 91
86 96
86 98
86 98
86 96

87 61
86 98
86 96
86 98
86 91
60 22
86 98

33 83
79 05
20 83
82 42
18 34
54 58
39 47
10 16
24 57
79 42
24 88
17 71
13 38
17 70
82 64
17 67
88 19
30 62

33 02
76 96
35 75
20 61
19 50
75 09
60 42
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3.U
01 Magnus Johan Aarslev
02 Marie Louise U. Blicher
03 Ebbe Ernst Christensen
04 Sara Doroudian
05 Nikolaj Düring Drachmann
06 Camilla Dalsgaard Due
07 Christian Nygaard Hansen
08 Troels Ostergaard Hansen
09 Niels Hoick
10 Anne Holm
11 Bjorn Larsen Holm
12 Christina Ry Johansen
13 Tanja Fogh Jørgensen
14 Emil Daniel S. Kalmeyer
15 Ditte Larsen
16 Maria Lassen
17 Anna Cecilie Lefévre
18 Rasmus Ludvigsen
19 Andreas Lund
20 Kristian L. Malling
21 Jens Saugmann Rasmussen
22 Louise Bang Schou
23 Elisabeth Silkjær
24 Chris Anker Sørensen
25 Mai Cecilie Juul Sørensen

Kappelsdal 23 B, 8450 Hammel
St.St. Blichersgade 53. sal, 8000 Århus C
Svalevej 7, 8382 Hinnerup
Trigeparkvej 15, 8380 Trige
Tybjergvej 19, 8382 Hinnerup
Vadstedvej 27, 8450 Hammel 
Nørrevangen 54, 8382 Hinnerup
Kappelsdal 17,8450 Hammel
Ellemosevej 31 vær. 2, 8370 Hadsten
Høgevænget 12, 8370 Hadsten
GI. Landevej 19, 8380 Trige
Vivildvej 6, 8370 Hadsten
Enghavevej 20, 8450 Hammel
Skoletoften 4, 8382 Hinnerup
Storegade 10 B, 8382 Hinnerup
Tommesensvej 40, 8450 Hammel
Vittenvej 4, 8382 Hinnerup
Saturnvej 13, 8370 Hadsten
Svalevej 4, 8382 Hinnerup
Stadion Allé 2b, 8382 Hinnerup
Lærkevej 15, 8382 Hinnerup
Teglhøjen 76, 8382 Hinnerup
Ravngårdsvej 3, 8370 Hadsten
Solbakken 25, 8450 Hammel
Ramsøvej 41, 8382 Hinnerup

86 96
24 61
86 98
86 23
86 98
86 96
86 91
86 96
28 76
86 91
86 98
86 98
86 96
86 98
86 91
86 96
86 98
86 98
86 98
86 98
86 91
86 98
86 98
86 96
86 98

97 38
17 28
87 16
06 71
85 17
57 88
12 54
50 03
69 97
40 06
94 18
19 36
91 23
72 72
19 95
28 11
79 81
17 75
81 89
83 12
13 65
80 84
37 83
37 99
85 48
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3.x
01 Helene Ahrenfeldt
02 Charlotte Bakkegaard
03 Rasmus Blumensaat
04 Alan Chr. M. Brejnholt
05 Bjarke Brorsen
06 Morten Bräuner
07 Søren Bundgaard
08 Per Runge Christensen
09 Michael Eberhard
10 Sara Krogh Hansen
11 Matilde Bisballe Jensen
12 Ulla Bregendahl Jespersen
13 Line Kvorning
14 Martin H. Laugesen

Tranevej 63, 8382 Hinnerup 
Mejlbyvej 10, 8370 Hadsten 
Bredgade 41, 8870 Langå 
Hammel vej 143, 8870 Langå 
Granvej 5, 8370 Hadsten 
Byvej 28, 8370 Hadsten 
Bondagervej 8, 8382 Hinnerup 
Båstrupvej 15,8382 Hinnerup 
Erbækvej 10,8380 Trige 
Enghaven 70, 8370 Hadsten 
Norgesvej 71, 8370 Hadsten 
Kildevej 21, 8870 Langå 
Østergade 21, 8870 Langå 
Solbakken 13, 8450 Hammel

15 Andrea Marie Vissing Luth Frisenvoldvej 10, 8900 Randers
16 Louise Hald Mørch
17 Betina B. Nielsen
18 Ditte Kirk Oksen
19 Mikkel Børlum Petersen
20 Kristian S. Simonsen
21 Marie Terp Stridsland
22 Martin E. Sønderskov
23 Daniel A. Sørensen
24 Anders Væggemose

Mejlbyvej 17, 8370 Hadsten 
Vestergade 31. sal nr. 8, 8870 Langå 
Ringshøj 19, 8382 Hinnerup 
Vadstedvej 50, 8450 Hammel 
Vestervangen 6, 8370 Hadsten 
Vesselbjergvej 30, 8370 Hadsten 
Randersvej 199, 8450 Hammel 
Æbleparken 14, 8382 Hinnerup 
Hjortevej 55, 8382 Hinnerup

86 91
86 98
26 33
86 44
86 98
86 91
86 98
86 91
86 23
86 98
86 98
86 46
86 46
86 96
86 44
86 98
86 44
86 98
86 96
86 98
86 98
86 96
86 91
86 98

11 60 
90 84
50 69
51 79 
32 59
46 86 
75 20
18 50 
04 12 
37 95 
06 35
22 91 
82 04 
96 77
54 24 
98 51
55 16 
65 07
52 02 
11 05 
02 04 
44 50
05 09 
85 08
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01 Janni Juhl Andersen
02 Sarah Linea Askløf
03 Anders Barlach
04 Asmund H. Bertelsen
05 Simon Bonde Bojesen
06 Paola J. K. Christensen
07 Mads Beedholm Eriksen
08 Jonas Ertmann Hansen
09 Daniel Brix Hesselager
10 Anne Baastrup Holm
11 Brian Kjær Jensen
12 Kim Nørgaard Jensen
13 Nicolai Birk Jensen
14 Benjamin J. S. Jørgensen
15 Morten T. Lowenstein
16 Jannie Damsgaard Nielsen
17 Louise Damsgaard Nielsen
18 Kristina Reum Olesen
19 Line Kruse Rasmussen
20 Theresa V. Salomonsen
21 Sune Terkelsen
22 Rikke Bülow Therkildsen
23 Erik Henrik M. Thygesen
24 Mads Ostergaard

Gjerngården 31st. th., 8450 Hammel 
Postvej 65, 8382 Hinnerup 
Stjerneparken 25, 8382 Hinnerup 
Tørvevej 9, 8382 Hinnerup 
Pøtmøllevej 127, 8450 Hammel 
Jernaldervej 49, 8382 Hinnerup 
Frejasvej 5, 8370 Hadsten
Tinningvej 5, 8382 Hinnerup 
Vestergade 94, 8382 Hinnerup 
Møgelbyvej 22, 8450 Hammel 
Grønhøjvej 8, 8382 Hinnerup 
Hjortevej 1, 8382 Hinnerup 
Ørnevænget 4, 8370 Hadsten 
Danasvej 5, 8450 Hammel 
Bøgevej 61, 8382 Hinnerup
Viborgvej 56, 8450 Hammel 
Viborgvej 56, 8450 Hammel 
Siriusvej 10, 8370 Hadsten 
Skanderborgvej 184, 8382 Hinnerup 
GI. Landevej 97, 8380 Trige 
Bregnevej 7, 8370 Hadsten 
Hovvej 88 B8, 8370 Hadsten 
Gartnervænget 10, 8382 Hinnerup
Vegavej 8, 8382 Hinnerup

26 19
86 91
86 98
86 98
86 96
86 91
86 98
86 91
86 98
86 96
86 91
86 98
86 91
86 96
86 98
86 96
86 96
86 91
86 98
86 98
86 98
28 26
48 24
86 91

28 73
11 98
88 31
58 60
01 75
12 24
37 60
11 97
61 86
21 2
13 40
72 69
44 87
37 38
65 34
92 46
92 46
51 19
65 96
94 42
33 26
28 46
19 52
15 28
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3.Z
01 Simon Hansson Andersen 
02 Anders Rousing Arnfred 
03 Nicla Rohde Christensen 
04 Signe Hartvig Danielsen 
05 Julie Ejrnæs
06 Randi Wetterling Funder
07 Christoffer P. Hagelquist
08 Søren Roland Hansen
09 Jakob Holm
10 Troels Bo Knudsen
11 Allan Knak Kristensen
12 Jeppe Ledet-Pedersen
13 Kristina Leth
14 Martin Slotsdal Madsen
15 Marie R. Mathiesen
16 Line Joo L. Mikkelsen
17 Cliff Lyngdal Nielsen
18 Jesper Pedersen
19 Maiken Rasmussen
20 Christian Rørbæk-Løcke
21 Henrik Urup Sondergaard
22 Mai Skovgaard Sørensen
23 Simon Elgaard Sørensen 
24 Sofie Bigum Winther

Rønvangen 300, 8382 Hinnerup 
Storkevej 17, 8382 Hinnerup 
Skyttevej 32, 8450 Hammel 
Skanderborgvej 127, 8382 Hinnerup 
Duevej 6, 8382 Hinnerup 
Ølstedvej 8, 8382 Hinnerup 
Tybjergvej 25, 8382 Hinnerup 
Birkevænget 4, 8382 Hinnerup 
Hjaltesvej 24, 8370 Hadsten 
Hindhøjen 78, 8382 Hinnerup 
Trige Centervej 76st.tv., 8380 Trige 
Ringshøj 23, 8382 Hinnerup 
Bakkevej 21, 8370 Hadsten 
Vermundsvej 51, 8370 Hadsten 
Bogfinkevej 26, 8382 Hinnerup 
Ådalen 27, 8370 Hadsten 
Hjulgårdsvej 8, 8380 Trige 
Gartnerparken 30, 8380 Trige 
Plutovej 33, 8370 Hadsten 
Sverigesvej 34, 8370 Hadsten 
Siøvej 42, 8370 Hadsten 
Kærsmindevej 6, 8370 Hadsten 
Jupitervej 168382 Hinnerup 
Valmuevej 2, 8870 Langå

86 98
86 98
86 96
86 91
86 98
86 91
28 74
86 91
86 91
86 98
86 23
86 98
86 49
86 98
86 91
86 91
86 23
86 23
86 98
86 98
86 91
86 91
86 98
86 46

81 61
51 88
31 88
12 45
62 45
18 98
06 58
15 48
52 13
85 12
12 27
59 35
17 49
24 09
26 05
41 80
03 95
19 98
32 35
34 29
40 86
46 13
78 34
82 47
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Anders 
Sørensen Brok 

Tysk/idræt

Alice Marianne 
Jacobsen 

Tysk/idræt

Annelise 
Kristensen 

Engelsk/spansk

Axel Agesen 
Nielsen 

Dansk/historie/ 
inspektor

Annette Wigant 
Rousing 

Engelsk/dansk

Anette Wickings 
Engelsk/ 

oldtidskundskab

Jeppe Bo 
Christensen 

Engelsk/fransk

Bert Rainer 
Ernst 

Historie/tysk/ 
drama

Bente Jacobsen 
Matematik/fysik/ 

astronomi

Bente Rose 
Madsen 

Matematik/ 
datalogi/datavejl. 

inspektor

Bo Møller 
Musik/ 

samfundsfag

Bente Hougaard 
Tinten 

Engelsk/religion/ 
psykologi/ 

studievejleder
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Claus Henrik 
Estrup 

Idræt/historie

Dennis Nielsen 
Fysik/naturf./ 
mat./datavejl./ 

astronomi

Hanne Hautop 
Fysik/matematik

Hanne Kragelund 
FIjort 

Musik/historie

Hans Jørgen 
Madsen 

Biologi/geografi

Hanne Nielsen 
Engelsk/dansk

Hanne Soderberg 
Dansk/idræt

Inger Jensbye 
Engelsk/spansk

Inger Klit 
Schierup 
Biologi

Jørgen 
Christiansen 

Samf./historie/ 
rektor

Anja Jensen 
Samfundsfag/ 

psykologi

Jan Hessel vig 
Hagelskjær 
Matematik/ 
fysik/kemi
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Katrine Busk 
Historie/billed- 

kunst

Kirsten Lundtoft 
Christensen 
Tysk/fransk

Klaus Rød 
Frederiksen 

Dansk/billedkunst

Karen 
Kruse-Hansen 
Dansk/historie

Karianne Eggen 
Kristensen 

Dansk/religion

Kirsten Løvschal 
Fransk/idræt

Karen Marie 
Nielsen 

Historie/idræt/ 
italiensk

Lars Erik Siegfried 
Matematik

Line Sterum 
Greibe 

Samfundsfag/ 
dansk

Lone Janderup 
Jensen 

Fransk/latin/ 
spansk

Lise-Lotte Kring 
Engelsk/ 

billedkunst/design

Leif Søgaard 
Kristensen 

Tysk/dansk/ 
tillidsrepræsentant
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Mette Charita 
Schou Andersen 

Oldtidskundskab/ 
religion/ 

studievejleder

Michael Lund 
Christensen 

Fysik/matematik/ 
naturfag

Morten Weinreich 
Matematik

Michael Thomsen 
Matematik/fysik

Mogens Hertoft 
Dansk/idræt/ 
læsepædagog

Mette Elisabeth 
Weisberg 

Engelsk/dansk/ 
mediefag

Niels Just 
Mikkelsen 

Fysik/matematik/ 
naturfag

Ole Schmidt 
Fysik/matematik/ 
idræt/astronomi

Poul Frandsen 
Samfundsfag 

/historie

Peter Arnborg 
Jensen 

Fysik/matematik/ 
studievejleder

Peter Lindhardt 
Kemi/fysik

Poul Mikael 
Rønnenfelt 

Musik/dansk
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Preben Veber 
Jensen 

Biologi/geografi

Ruth Damsgård 
Bluhm 

Kemi/fysik

Stig Præst 
Andersen 

Fysik/kemi/mat./ 
naturf./inspektor

Søren Kronvang 
Tysk/dansk

Svend Møller 
Historie/geografi/ 

boginspektor

Søren Bo 
Pedersen 

Engelsk/idræt

Tove Birgitte 
Johannessen Barrett 
Musik/billedkunst

Trille Hertz 
Kemi/matematik/ 

naturfag
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Kirsten Schon 
Sekretær

Karen Skals 
Sekretær

Poul Erik Poulsen 
Pedel

Henning Førby 
Thomsen

Pedelmedhjælp

Britta Sønnichsen 
Køkkenhjælp

Hanne Pedersen 
Kantineleder

Else Marie 
Jacobsen 

Rengøringsleder

Inge 
Møller-Nielsen 

Bibliotekar



Læs i årsskriftet om bl.a.:
Lektieværksted, motionsløb og cykelmotion, gymnasiereform, 
indtryk fra Andalusien, Berlin, Budapest, Barcelona, Rom...., 

forårsudstilling i samlingens tegn, forårskoncert i filmens tegn, 
julevolley i Svinedrengens tegn, naturvidenskabsfestival og legobiler, 

amerikanske billeder, matematiksejre, årgangsture til Fjerritslev og 
København, sportsdag og showsport, gallafest og lanciers...


