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Velkommen til Aurehøj 
- til en plads i solen.
Af Marianne Zibrandtsen

Skolegården på Aurehøj er altid delt op i en solside og en 
skyggeside. Hovedhuset skygger nemlig for solen; man kunne 
også sige, at hovedsolen altid tilfalder skolebygningen. Rime
ligt nok. Men lyset er jo ikke for de lærde blot. Når solen stål' 
lavt i de tidlige forårsmåneder, er der kun lidt solplads i 
gården. Og eleverne finder den altid. Sidder dér, tæt draperede 
omkring hinanden i slyngede positioner, der kropsligt til
fredsstiller både behovet for solens og venskabernes varme. 
Ansigterne vendt, åbne og modtagelige mod solen i typisk 
nordbopositur. Vi ejer ikke parasolreflekser.

Som lyset vinder frem, bliver solpladsen i gården større og 
aktiviteterne flere. Bænkene kommer frem, en guitar forfrisker 
frikvarteret. Højst står solen naturligvis på himlen den dag, vi 
tager afsked med årets studenter. Gården er fyldt - af hvide 
huer, festklædte forældre, vemodige lærere og dagens helt 
specielle glæde. Og af den stærke sommersol.

I august byder skolen - og solen - så velkommen igen. Lyset 
falder klart og sensommerskråt og trækker lange, slyngede 
skygger - man er tungere til stede. Snart trækker huset både de 
unge og deres skygger ind til vinterens kostprogram.

Solen er en del af kroppens næring, og god sol kan få noget 
af æren for nogle af de fine dannelses- og uddannelsesresul
tater, der opnås på vores skole. På samme måde har rummene, 
vi modtager både solens og lærdommens lys i, en uadskillelig 
del af æren for, hvem vi kommer til at være.

Vi har dem. Lysfyldte rum, hvori man kan opleve øjeblikke 
af stor skønhed og livsfylde. I tror det måske ikke, men det er 
en del af glæden ved at overvære undervisning - tilfældige 
dage, tilfældige timer. En nervøs lærerkandidat på spræl foran 
en uendelig solidarisk klasse med næsten overforberedte 
elever, der selv er tændt i dobbelbevidstheden om at være 
deltagere og tilskuere, medskyldige og dommere. Elevforedrag, 

hvor en stemme finder myndighed, mens stoffet bliver til i 
mundtlighed og løftes af kammeraternes optagethed. Klas
siske, solide timer, hvor gammel viden høfligt lempes på plads 
i nye hjerner.

Jeg oplever også, at det ikke vil lykkes. At triste grupper 
ikke kunne blive færdige med opgaver, ikke kunne finde ro og 
plads til projekter, de gerne havde arbejdet med. At noget af 
det gode, der er potentiale til, ikke kan finde sit sted at udfolde 
sig.

Derfor har jeg - og andre med mig - en drøm. Jeg ser for 
mig, hvordan en kubistisk tagoverdækning i glas og aluminium 
kunne skabe et helt nyt rum midt i skolen. At hele grønne
gården var et stort fællesrum, med muligheder for aktiviteter 
både til hverdag og til fest.

Til hverdag er rummet elevernes. Det er her, grupperne kan 
få plads til deres arbejde. Grønne planter og gode møbler giver 
gode kroge, hvor man ugenert kan indtale sit hørespil, øve en 
dramatisering eller en svær fremlæggelse. Fællestimer vil i 
dette rum kunne leve op til deres navn - endelig et sted, hvor 
alle skolens elever kan samles.
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Om aftenen er rummet til forestillinger. Akustikken er 
naturligvis perfekt, og de storslåede koncerter, skolen er så rig 
på, kan endelig også tilbyde at være publikumsvenlige. Tænk, 
både at kunne sidde ned, kunne se og høre! Når dramaeleverne 
eksperimenterer med ny dramatik, når billedkunstholdet har 
samlet sammen til en udstilling, når aerobic-holdet er blevet så 
dygtigt, at... Og så er der eftermiddage, med café, musik og 
hygge

Drømmen er vi nogle, der vil arbejde på at nå. Realiteterne 
er, at vores husvært - Københavns amt - ikke er særlig vel
havende. Projektet er stort og krævende i alle dets faser. Men 
drømmen vokser sig stor og større, hver gang lyset stråler fra 
aktiviterne her på skolen, som de har gjort det igen og igen i 
det skoleål', der nu er gået. Når ivrige elever og lærere får ting 
til at ske, og sanserne skråsikkert er ude, præcis der, hvor kva
liteten er. Det vides der nemlig meget om på denne skole. Kig 
selv ned i skolegården, når solen skinner. Der er aldrig nogen 
elever, der ikke kan finde solsiden.

Uden mål - og med!
Af Marianne Zibrandtsen
Selvfølgelig har gymnasiet et mål og selvfølgelig har vi nogle 
mål for Aurehøj. Vi har bare ikke talt så meget om det før, 
ikke sat os ned og skrevet de ord sammen, der kunne dække 
det. Der er på skolen en grundstemning af enighed - først og 
fremmest om at have en høj, faglig kvalitet, som er fundamen
tet for den undervisning, der skal give eleverne mulighed for 
at søge videregående uddannelse. Men også om vores sær
præg, åbenhed og musikken. Vi fik af Københavns amt at vi
de, at vi skulle formulere mål - og vi opdagede, at det var en 
spændende proces.

En arbejdsgruppe med både elever og lærere udarbejdede 
nogle udkast til en målformulering. Ved et stort fællestimear
rangement diskuterede eleverne i deres klasser og lærerne i 

mindre grupper udkastet og gav nogle kommentarer til alt det, 
vi går og gør her på skolen. Ud af gruppernes tilbagemeldinger 
voksede så den endelige målformulering, som kom til at se 
således ud:

Mål for Aurehøj Amtsgymnasium

På Aurehøj Amtsgymnasium lægger vi særlig vægt på 
musikken og det musiske.

Vi sigter imod:
1. At glæden ved at lære og lysten til at vide mere og 
åbne sig for nye indsigter og færdigheder prioriteres højt 
af både elever og lærere.
2. At undervisningen er præget af høj faglig kvalitet og 
kulturel åbenhed og således sætter eleverne i stand til at 
udnytte deres muligheder optimalt.
3. At forholdet mellem elever og lærere er præget af gen
sidig respekt, åbenhed og samtale, og at ansvaret for ud
byttet af undervisningen deles af elever og lærere.
4. At der på skolen er et højt informationsniveau, og at 
beslutningsprosserne er demokratiske.
5. At alle på skolen behandles ligeværdigt og med respekt 
for deres forskellighed. At vi lytter til hinanden, respek
terer hinandens arbejdsopgaver og giver hinanden mulig
hed for udfoldelse og udvikling i fællesskabet.
6. At alle føler sig ansvarlige for skolens miljø.
7. At skolens fysiske rammer udvikles, så de understøtter 
opfyldelsen af målene for både undervisningen og de 
kulturelle, sociale og kreative aktiviteter.
8. At være en levende skole, der holder kontakt med ver
den omkring os.

Det næste skridt i processen bliver at udarbejde en handlings
plan, der følger hvert enkelt mål op. Allerede i diskussionsma
terialet fra fællestimerne er der mange, gode ideer til, hvordan
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vi gør Aurehøj endnu bedre, men en ny arbejdsgruppe har på
taget sig at gennemtænke det hele og komme med en hand
lingsplan, der præcist fastlægger hvad der skal ske og hvem 
der skal sørge for, at det sker. Det første initiativ i denne sam
menhæng er den røgfri skole, som eleverne har besluttet sig 
for at indføre fra august i år. Vi følger det op med total istand
sættelse af elevrummet i sommerferien; en fin start på en ræk
ke nye aktiviteter, der vil præge skolen i fremtiden.

Forårskoncerten: Catulli Carmina
Carl Orffs "Catulli Carmina" blev opført af 
skolens kor og orkester d. 27. og 28. marts 1995 
Af Niels Bundgaard
Eis aiona - din for evigt!
- råber de unge elskende til hinanden! Tåbeligheder! Kom
menterer de gamle mænd surt. Troskab findes ikke! Se blot, 
hvordan det gik Catul. Han elskede sin Lesbia, men hun 
bedrog ham. De unge følger Catul på hans vej fra lykkens og 
lidenskabens højder til den bitre erkendelse: Hvad kvinden 
hvisker sin elsker, skriv det i blafrende blæst, rids det i 
rindende vand.

Og hvad har de unge så lært af det?
Ingenting. Deres eneste kommentar til tragedien er det for

nyede råb: eis aiona!
Som lærer er det let at identificere sig med de gamle mænd. 

Ens egne pædagogiske anstrengelser kan undertiden forekom
me ligeså forgæves som deres. I de store spørgsmål handler 
det jo om at gøre sine egen erfaringer. Men netop i erfarings
løsheden ligger håbet og muligheden for forandring. Det er 
ungdommens fortrin.

Og hvad har vore unge så lært af det?
I hvert fald har de følt på deres egen krop, at det er et stort 

og både fysisk og psykisk krævende arbejde at indstudere og 
opføre et dramatisk værk for kor og solister, instrumentalister,

dansere - som selv havde koreograferet på professionelt niveau 
- og gamle fordrukne romere, med stor indlevelse spillet af 
Aurehøjs mandlige lærere, suppleret af ASV-formanden.

Det var for de medvirkende elever og lærere et hårdt og 
sjovt arbejde. Tilfredsstillelsen er stor, når koordinationen 
lykkes og samarbejdet resulterer i en kunstnerisk oplevelse.

Noget har de nok lært alligevel.

Fotos på denne side: Lars Bahl/2 maj
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Introdage på Aurehøj
Af introudvalget v/Lone Appel
Traditionen tro blev de nye Ig'ere budt velkommen af elever 
fra 2. og 3g, som var hovedansvarlige for de tre introdage.

Allerede i foråret var planlægningen startet. Mange af de 
daværende 1. og 2. G-ere meldte sig til arrangementet, så 
mange, at ikke alle kunne være med.

I foråret, når tulipanerne blomstrer og eksamen banker på 
døren, ligger næste års skolestart langt ude i fremtiden... 
Største del af planlægningen og hele forberedelsen kom da 
også til at foregå i feriens sidste weekend og tidligt mandag 
morgen, umiddelbart før ankomsten af de nye elever.

Tre glade dage med musik, skovtur, teater, snak, sjov og 
skæmt og sidst men ikke mindst Lanciers. Torsdag morgen 
begyndte vi dagen med et stort fælles morgenbord med Ig- 
lærerne, og som det sidste introarrangement, viste de nye ele
ver deres musikalske evner ved korsang til morgensamlingen.

Klasselisterne var hemmeligholdt indtil onsdag før skov
turen. Mange af de nye bekendtskaber, der blev stiftet i disse 
dage, gik derfor på tværs af klasserne, og danner nu grundlag 
for elevernes mange relationer på kryds og tværs af alle skel.

Som lærer var det dejligt at se de "gamle" elevers store 
indsats under hele introforløbet.

Undervisningsdifferentiering
Tre faggrupper har gennemført projekter med differentieret 
undervisning, et princip iflg. hvilket der tages udgangspunkt i 
elevernes forskellige forudsætninger, muligheder, interesser og 
behov samtidig med at fællesskabets og samarbejdets mulig
heder udnyttes.

Historietimen! Mia Buur Jørgensen, 3b

Engelsk
Af Anne Stamhus og Birgit Birch
Med udgangspunkt i en rapport fra Undervisningsministeriet 
om overgangsproblemer fra folkeskolen til gymnasiet i faget 
engelsk har engelsklærerne for de tre sproglige Ig klasser i 
1994-95, BB, BE og AS, tilrettelagt og gennemført et fælles 
undervisningsforløb i engelsk grammatik.

Formålet har været at indkredse den enkelte elevs faglige 
problemer og gøre ham eller hende bevidst om, hvor der bør 
sættes ind på et givent tidspunkt og på længere sigt at motivere 
til ansvar for egen læring.

Elevernes indsats i de ugentlige timer i grammatikværkstedet 
har været præget af entusiasme og målrettethed, og de tre 
klasser er ved skoleårets slutning generelt mere sikre end 
sædvanligt m.h.t. fagets elementære grammatiske regler.

Engelsklærergruppen fortsætter projektet med nye klasser i 
skoleåret 1995-96.
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Fysik, kemi og matematik
Af Lone Appel, Gunnar Johansen
og Volker Schiele

Der har i kortere perioder af skoleåret 1994-95 været forsøg 
med undervisningsdifferentiering i fysik, kemi og matematik 
i Iz.

Der har været lagt hovedvægt på den elementære matematik 
og dens anvendelser i fysik og kemi.

Matematik
Af Eva Olufsen og Jan Steffensen
Ix og 2MAs har i foråret 95 arbejdet med undervisnings
differentiering i matematik indenfor emnerne trigonometri og 
funktioner. Eleverne har først læst bogens tekst igennem i 
grupper. Derefter har de udvalgt (også gruppevis) og behand
let tilstødende emner, hvilket resulterede i et fælles tidsskrift, 
som i sidste omgang skulle gennemgås og kommenteres i klas
sen.

Musik mellemniveau
Af Kristian og Laura
Musik på mellemniveau fik i det herrens år 1995 en 
enestående chance for at lave et stykke seriøst radioarbejde for 
P2. Vi accepterede glade deres tilbud. Efter flere møder med 
de garvede radiofolk, og efter utallige forklaringer angående 
mikrofonchek og teknik organiserede vi os i grupper som så 
valgte et interessant emne vedrørende musik.

Efter at have konfronteret uskyldige mennesker på gader og 
stræder fik vi indsamlet informationer nok til at præsentere en 
række troværdige reportager af yderst høj kvalitet. Ved at lytte 
til vores Radioprogram, som blev sendt en herlig forårsaften i 

april, kunne man få indsigt i brugen af musik i meditation, 
høreskader, ældres musiksyn/smag, Muzak i butikker samt 
selvfølgelig Aurehøjs blomstrende musikliv. Der lå omkring en 
måneds inspirerende arbejde bag lydproduktionen, der fik sin 
endelige udformning efter næsten 14 timers arbejde i et af P2's 
mange studier. I denne relativt korte men hektiske arbejdspe
riode nød vi at samarbejde med professionelle radiofolk, som 
gav os kyndig vejledning vedrørende radioproduktioner. Pro
jektet bør betragtes som vellykket, da reslutatet blev over al 
forventning, og vi håber at andre hold i fremtiden vil få mu
lighed for det samme som vi gjorde.

Datavejledningen
Af Datavejlederne
Som et led i indføringen i EDB gennemgik samtlige lg-elever 
i begyndelsen af efteråret et kursus i elementær tekstbehand
ling. Formålet med dette er ikke at gøre eleverne fuldbevan- 
drede i tekstbehandling, men at give dem en fortrolighed med 
dette redskab, så de kan bruge det i deres daglige arbejde.

De sproglige elever har primært beskæftiget sig med tekst
behandling, medens de matematiske elever også har fået en 
introduktion i brugen af regneark, et redskab, som kan bruges 
i forbindelse med fysik-øvelser og dertil hørende rapport
skrivning.

Tekstbehandling som redskab vinder mere og mere indpas, 
hvilket afspejler sig, når eleverne afleverer deres skriftlige ar
bejder. Men netop i år har undervisningsministeriet givet mu
lighed for at bruge tekstbehandling ved den skriftlige eksamen. 
Ved den netop overståede årsprøve har 2g-elever prøvet den 
nye eksamensform.

I denne sammenhæng skal det dog understreges, at den nye 
eksamensform er frivillig. Der foreligger altså ikke et krav om 
brugen af det nye redskab.
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Operation Dagsværk
Af forkvinderne: Catharina Kristiansen 2y 
og Camilla Tvede 2z
Hvert andet år river næsten samtlige gymnasieelever i Konge
riget Danmark en dag ud af den ellers overbookede kalender, 
for at gå ud og og arbejde i haver, på fabrikker, gøre rent for 
mormor eller stemme dørklokker for at sælge de udleverede 
postkort og pins. Eneste krav til dagsværkjobbet er, at lønnen 
skal være minimum 200,- kr, som går ubeskåret til et land i 
nød.

Har man ikke lyst til at deltage står menuen derimod på 4 
timers dansk stil eller fravær...

1 år faldt dagen d.10. November 1994 og det udvalgte land 
var Ecuador i Sydamerika. På trods af manglende informa
tioner vedrørende projektet, på grund af underbemanding i 
dagsværksgruppen, fik vi kommunens suverænt højst ind
samlede beløb på næsten 80.000,- kr, som omgående blev 
videresendt for at gavne Ecuador. Det skal lige nævnes, at vi 
er kommunens mindste gymnasium.

Vi håber på samme flotte deltagelse til Operation Dagsværk 
i 1995.

Dramaprojekt
- Workshop i børnehaver
Af Stine Wilms 3x
Dramaholdets første projekt valgte vi at knytte til "Operation 
Dagsværkdagen".

Pengene skulle gå til børnene i Ecuador. Vi havde en del 
materiale om Ecuador, hvilket blev udgangspunktet for pro
jektet. Udover forskellige fakta om Ecuador og menneskene, 
der bor der, havde vi en række myter fra landet. Indianerne i 
Ecuador har ikke nogen teatertradition, som vi kender den. 

Men en fortælletradition, der bl.a. er bygget på en række my
ter. Vi forestillede os at dramatisere disse myter på en måde, 
så vi kunne optræde med dem på dagsværkdagen. Flere af 
myterne forklarer en række naturfænomener, og de er på man
ge måder velegnede til børneteater. Da pengene skulle gå til 
børn, var det derfor nærliggende også at optræde for børn. Vi 
besluttede os for at dramatisere myten "Regnbuens Oprindel
se". En myte der på en sød og sjov måde forklarer, hvorfor vi, 
ifølge indianerne i Amazona, til tider kan se en regnbue på 
himlen. Myten var velegnet til mindre børn, hvorfor vi be
sluttede os for at henvende os til børnehavebørn, altså børn i 
alderen 3-6 år. Da vi havde besluttet os for et publikum, måtte 
vi finde ud af, hvordan det hele skulle realiseres. Børnehave
børn er et taknemmeligt publikum, så længe man har deres 
opmærksomhed. Vi besluttede at lave en workshop, hvor 
børnene selv ville blive inddraget i forestillingen.

Nanna, 3b

Da projektet var færdigt, manglede vi kun et publikum. Vi 
ringede en række børnehaver op og fortalte dem, hvad vi kun
ne tilbyde. Vi overlod det til de enkelte børnehaver at beslutte 
sig for, hvor meget de kunne overkomme at betale. Reak
tionerne var meget positive, så det blev ikke noget problem at 
skaffe jobs til de fire grupper, vi havde delt dramaholdet op i.
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Vi indledte workshoppen med at fortælle børnene lidt om 
Ecuador, og hvorfor vi kom. Dernæst fortalte vi om den myte, 
de senere selv skulle være med til at dramatisere. Det var ikke 
noget problem at holde børnenes interesse fangen. Efter at 
have siddet og lyttet længe fik de selv lov til at være med. 
Først varmede vi op - vi dansede og lavede en række øvelser, 
som vi selv bruger i dramaundervisningen. Da alle havde be
væget sig på mystiske måder, lavet skøre grimasser og sagt un
derlige lyde, kunne vi begynde på selve forestillingen. Vi hav
de medbragt sminke og små kostumer. Børnene blev hurtigt 
forvandlet til små regndråber, regnbuer og blomster. Herefter 
"improviserede" vi myten frem. Børnene var inddelt i små 
grupper, som hver især blev styret af en af os. Vi havde 
planlagt "improvisationens" forløb så grundigt som muligt 
hjemmefra, men vi kunne ikke vide, hvilke reaktioner vi ville 
få i praksis. Børnene var forbløffende gode til at leve sig ind i 
historien, og workshoppen blev en succes.

Vi fik positiv respons fra såvel børn som pædagoger. Pro
jektet med børneteater var en god oplevelse og en spændende 
og anderledes måde at arbejde på.

Biblioteket
Af Annette Christoffersen, bibliotekar
Biblioteket er åbent hele dagen, men bibliotekaren er kun til 
stede 15 timer om ugen. I dette tidsrum kan elever få hjælp til 
at finde den litteratur, de har brug for.

På biblioteket findes håndbøger - kun til brug på stedet - 
bøger til hjemlån, aviser, tidsskrifter og grammofonplader. 
Hvad der ikke findes her, vil bibliotekaren hjælpe med at 
skaffe fra andre biblioteker.

Bøger kan altid lånes med hjem - også når bibliotekaren 
ikke er til stede.

Biblioteket er nu i stand til at søge litteratur på EDB i fol
kebiblioteker og videnskabelige biblioteker i Danmark. Det 
skulle betyde en hurtigere hjælp for lånerne.

I efterårssemestret i 2g vil der blive undervist i litteratur
søgning på hovedbiblioteket i Gentofte samt oplyst, hvad bi
blioteket kan gøre i forbindelse med opgaver - (artikler, kro
nikker, anmeldelser af film, bøger og teater, studierum m.m.).

Alle er altid velkomne på biblioteket for at løse mindre op
gaver, læse lektier, aviser og tidsskrifter i frikvarterer og mel
lemtimer.

Årsfest 1995
Af MGN, 3a
En årsfestdag er som en hvilken som helst anden skoledag 
bortset fra, at du, når du møder for anden gang klokken 18.00, 
vil finde dine kammerater og temmelig sikkert også dig selv 
iført enten smoking, kjole og hvidt, eller glamourgallafestbal- 
danseoscaruddelingskjoler. Derudover vil du hurtigt lægge 
mærke til de bemærkelse værdigt mange 8 meter lange limou
siner, der tilfældigvis har lagt vejen forbi skolegården sammen 
med alle mulige andre mere eller mindre tvivlsomme køre
tøjer. Derefter vil du højst sandsynligt bevæge dig ad den røde 
løber til gymnastiksalen, der i dagens anledning har klædt sig 
ud som Royal Albert Hall. Efter at have nydt din velkomst
drink finder du vej til et af de mange smagfuldt dekorerede 
klasseværelser, hvor et udsøgt måltid, ledsaget af en udvalgt 
rød eller hvid årgangsvin venter dig i selskab med den samling 
herlige mennesker, der til daglig går under betegnelsen din 
klasse. Efter maden kan du vælge, om du vil lade et Big Band 
af en særdeles høj kvalitet sørge for underholdning, eller om 
du i stedet vil prøve kræfter med lancier'ens svære kunst.

Er dette ikke nok, kan du gå på opdagelse i en jungle af 
spændende, men knapt så glamourøse, barer, som de flinke 
gamle elever har lavet for din skyld alene. Der vil der ligeledes 
være mulighed for, under meget afslappede forhold, at møde 
personer, der minder bemærkelsesværdigt meget om dine læ
rere.
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Skoledagen slutter kl. 01.00. Sov godt? Nej vel?
Årsfesten 1995 blev ret så vellykket, det har jeg ihvertfald 

hørt mange sige, men ingen kan rigtig forklare hvorfor, og 
sådan er det vel bare med den slags fester. En del af æren må 
dog utvivlsomt tillægges de lærere og elever, der allerede flere 
måneder før "take off" begyndte planlægningen af alt, lige fra 
økonomi, bestilling af mad til fremstillingen af den årlige, 
meget omdiskuterede Aurehøj Special.

Men selvom årsfesten var god i år, så bliver den naturligvis 
bedre næste år ik'?

Så er der årsfest! Foto: Lone Haugstrup

Aurehøj tilbyder følgende valgfag:

Sproglige højt niveau

2-3 g biologi, græsk, latin, matematik, musik

3g engelsk, fransk, russisk, tysk

Matematikere højt niveau

2-3g biologi, kemi, musik

3g engelsk, fransk, fysik, matematik, russisk, tysk

Sproglige mellemniveau

billedkunst*, biologi, datalogi, dramatik*, filosofi, 
geografi*, idræt, matematik*, musik, psykologi

Matematikere mellemniveau 

billedkunst*, biologi, datalogi, dramatik*, filosofi, 
geografi*, idræt, kemi, musik, psykologi

*Kan kun vælges i 3g.
Det er ikke sikkert, at alle valgfag kan oprettes hvert år.
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DAGBOG FOR AUREHØJ 1994/1995
August 1994:

Man 8/8 Skolestart og velkomst til de nye Ig'ere.
Man 8/8- Introdage for de nye Ig'ere.
To 11/8
Fre 12/8 Et kor, bestående af alle de nye 1 g'ere, optræder 

til morgensamling med to klassiske korsatser og 
en spiritual.

Fre 12/8 Introcafé for de nye 1 g'ere.
Elevbands optræder.

Man 15/8 Frivillige musikaktiviteter starter: 
Stemmetræning, Jazz/rock-Band, 
Symfoniorkester, Store Kor, Big Band.

Man 15/8 Der uddeles øvetider til 14 elevstyrede bands.
To 18/8 Dramaholdet 3abcxy til åben prøve hos teatret 

"Mungo Park" med AW.
Fre 19/8 Idrætsdag for alle skolens elever.
Man 22/8 50 års jubilæum.

September 1994:

Fre 2/9 Café. Elevgrupper optræder.
Man 5/9 Forældremøderi 1 g. Alle klasser optræder med 

musik.
Ti 6/9 NH og 3BI var på geologisk musum, hvor de så 

udstillingen om menneskets evolution.
To 8/9- Der blev afholdt pædagogiske dage på Gerlev 
Lø 10/9 Idrætshøjskole for Aurehøjs lærerkollegium. 
Man 12/9 Dramaholdet 3abcxy så teaterforestillingen 

"Egoisten" på Mungo Park med AW.
Ons 20/9 2y afholder Bingoaften på skolen for at samle 

penge ind til deres studietur til Tyrkiet med Li 
og Je.

Fre 23/9 Elevfest.
Fre 30/9 Café. Elevgrupper optræder.

Oktober 1994:

Lø 1/10-
Sø 2/10 Big Band-weekend
Man 3/10 3abcxy billedkunst var på Statens Museum for 

Kunst for at se udstillingen med guldalderkunst, 
impressionisme og ekspressionisme med BS.

Ti 4/10 Rytmisk aften. Klasser, sammenspilshold og 
elevgrupper optræder.

Uge 41 Studierejser:
2a var i Irland med BB og FP.
2b var på Kreta med PM og JH.
2c var på Kreta med PS og BK.
2x var på Jersey med EO og NH.
2y var i Tyrkiet med Je og Li.
2z var i Rom med AW og JN.
3abc EN var i London med CH og MW.
3xy MH var i Paris med WH.
3abc græsk/latin var i Tyrkiet med NG.

To 13/10 Dramaholdet 3abcxy så "Richard III" på Det 
Kongelige Teater med AW.

Ti 25/10 Aftencafé. Tre elevbands spiller ca. en time 
hver.

November 1994:

Ti 1/11 3TYF i Det kongelige Teater og se "Coppelia" 
med Li.

Ti 1/11 Naturfag holder kollegaaften.
Fre 4/11 Café. Elevgrupper optræder.
Man 7/11 Ib så "Gasolin Teater-koncert" med AW.
Ons 9/11 Kammermusikaften. Klasser, kor, orkester, 

elevgrupper og solister optræder.
To 10/11 Operation Dagsværk.
Ons 16/11 Dramaholdet 3abcxy så "Shakespeare 

Workshop" på Statens Teaterskole med AW.
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To 17/11 Tyrkisk aften for eleverne i 2y og deres forældre 
med bl.a. lysbilleder, foredrag og tyrkisk musik 
og dans med Li og Je.

Fre 18/11 Dramaholdet 3abcxy havde besøg af tre 
skuespillerelever fra Statens Teaterskole.

Fre 18/11 Elevfest.
Ti 22/11 Kulturaften med "Papkasseshow" arrangeret af 

kulturudvalget.
Lø 26- Kor- og orkesterweekend forud for
sø 27/11 julekoncerterne.
Man 28/11 3abcxy billedkunst var på Louisiana og se 

udstillingen med Toulouse Lautrec med BS.

December 1994:

Fre 2/12 Café. Elevgrupper optræder.
Sø 4/12 Julekoncert i Hellerup Kirke. Program: Öhrwall: 

Hellig tre konger. Mozart: Kyrie i d-moll og 
Laudate Dominum. Julesalmer a capella.

Ti 6/12 Julekoncerten gentages i Maria Kirke, Istedgade.
Ti 6/12 3BIabxy var på ekskursion til Farum 

rensningsanlæg, hvor de undersøgte mekanisk, 
biologisk og kemisk rensning.

On 7/12 Russiskholdene Ibru, Iczru, 2ru og 3RU var i 
den russiske kirke i Bredgade med UG.

To 8/12 Koncert i Copenhagen Jazzhouse. Radioens Big 
Band spiller Thad Jones kompositioner med 
3MU/2 og PA.

To 15/12 Julekoncert på Aurehøj. Klasser, kor, orkester, 
elevgrupper og solister optræder.

Fre 16/12 Julefest.
Man 19/12 Dramaholdet 3abcxy opfører et performance 

julekrybbespil i en fællestime "Det onde - Det 
gode".

Man 19/12 Ekskursion til Centret for Tibetansk Buddhisme 
for 3x med LH.

Ti 20/12 KE deltog i et projekt på DTU i spektroskopi og 
organisk stofidentifikation med EB.

Ti 20/12 Aurehøj Melodi Grand Prix. 14 klasser bidrager 
med egne kompositioner. Vinder: 3c med 
"Stop!"

Ons 21/12 Juleafslutning på Aurehøj. Medvirkende bl.a. 
Store Kor, Ig koret, orkester, lærerkoret After 
Eight, 3c med "Stop!"

Januar 1995:

Fre 6/1 Café.
On 18/1- Skolekomedien "Gys i galleriet" afvikles.
Lø 21/1
Fre 20/1 Gamle elevers aften.
Man 23/1- Besøg af "Waldorfer Big Band" fra Hamburg.
Fre 27/1
Ti 24/1 Big Band'et fra Hamburg spiller til fællestime på 

Aurehøj.
On 25/1 3 TYF i "Lübeck" med Li.
To 26/1 Informationsmøde for kommende Ig'ere.
Ti 31/1 Rytmisk aften med lejet lydanlæg udefra. 

Klasser, elevgrupper og Big Band'et medvirker.

Februar 1995:

Fre 3/2 Café. Elevgrupper optræder.
On 22/2 1 b var på ekskursion til Nationalmuseet med BM. 

De så den ægyptiske samling.
Man 20/2- Gæstelærerbesøg i fransk, Barbara Planchon, i 2b. 

24/2 2c, 3abcx hos LH.
Man 20/2 Dramaholdet 3abcxy så "Mand" på Dr. Dan tes 

Aveny med AW.
Ti 21/2 Gæstelærer fra Senegal Sidy Badji i 2c om det 

historiske Afrika hos BM.
To 23/2 Gæstelærer Haldor Sigurdsson talte om Ecuador i 

Ib og 2b i historietimerne hos BM.
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Marts 1995: April 1995:

To 2/3 Fællestime i forbindelse med FNs sociale Man 3/4 Dramaholdet 3abcxy opfører deres eksamens
topmøde i København.

To 2/3 Dramaholdet 3abcxy havde besøg af en
projekter.

Ti 4/4 2y så udstillingen om Asger Jorn på Louisiana
dansegruppe fra Zimbabwe, der ledede denne 
danseworkshop med AW.

med Li.
To 20/4 la og NH var på biologiekskursion til Herlev

To 2/3 Kammermusikaften. Kor, orkester, elevgrupper 
og solister optræder.

Fre 3/3 Café. Elevgrupper optræder.

Sygehus. Emnet var cellelære og 
mikroskopering.

To 20/4 Besøg i Ordrup kirke. Orgeldemonstration for
Man 13/3 2BI og 2x var på Onkologisk Afdeling på Herlev 

Hospital med PM og LA for at se nærmere på
ly med PA.

Fre 21/4 Café. Elevbands optræder.
strålebehandlingen for kræftpatienter. Ti 25/4 2BI og NH var på Økologiekskursion til

Ti 21/3 Dramaholdet så "Latter" i Kanonhallen med AW.
Ti 21/3 Aftencafé. Fire elevgrupper optræder ca. 45 min.

Elmelunden.
Fre 28/4 Årsfest.

hver.
On 22/3 Ekskursion til Centret for Tibetansk Buddhisme 

for 3y med LH.
On 22/3 2Bicyz havde gæstelærerbesøg af agronom Anja

Maj 1995:

Man 1/5 Skolens fødselsdag.
Nielsen, som arbejder med gensplejsning i USA, Fre 5/5 Fællestime i forbindelse med Danmarks
arrangeret af PV. Hun fortalte om 
gensplejsningens status og perspektiver.

Befrielse.
Fre 5/5 Dramaholdet 3abcxy så "Katarsis - Ødipus" i

On 22/3-Faglig ekskursion til Berlin med 3TYB og 3TYF 
Sø 26/3 under temaet "At opleve byen i kulturelt og

Kanonhallen med AW.
Man 8/5 2c havde besøg af lyrikeren Katrine Marie

historisk perspektiv" med Li og HO.
Man 27/3-Forårskoncert. Store Kor, lærernes kor, solister,

Guldager.
On 10/5 Sidste skoledag i 3g.

28/3 slagtøjsspillere og to pianister opfører Carl Orffs 
"Catulli Carmina".

Man 30/3 Generalprøve på torsdagskoncert i radiohuset 
med 3MU/2 og PA.

Juni 1995:

Fre 23/6 Translokation.
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Fællesudvalget
Af Niels Ulrik Hansen

Fællesudvalget er et forum for drøftelser af forhold på skolen, 
der vedrører elever, lærere og andre ansatte. Fællesudvalget 
tilrettelægger helt konkret fællestimer og har i skoleåret bestået 
af Marianne Zibrandtsen, Birgit Birch, Uffe Gotved, Line 3a, 
Signe E. 3c, Sidsel 3c, pedel Knud Højer og Niels Ulrik 
Hansen.

I skoleåret startede vi med vores 50 års indflytningsjubilæum 
med march fra Gersonsvej og optræden med stuntshow ved 
Martin Spang Olsen. Herudover planlagde vi en fællestime om 
HIV og AIDS, som desværre måtte aflyses. Julefællestimen 
sørgede drama-mellemniveauholdet for. I anledning af "Det 
sociale Topmøde" i København havde vi besøg af redaktør 
Knud Vilby fra Mellemfolkeligt Samvirke, der perspektiverede 
den globale ulighed og U-landenes muligheder fremover. I 
50-året for Danmarks befrielse deltog elever i fakkeltoget ved 
Øresundskysten 4. maj om aftenen, og ved fællestimen 5. maj 
vistes Jens Loftagers film: "Ord".

Fællesudvalget har herudover drøftet elevrådets planer om 
en røgfri skole, "komme-for-sent- problemet", ændrede ringe
tider og andre forhold af betydning for skolens liv.

Boder i gården ved 50-års jubilæet. Fotos: Niels Ulrik Hansen

Aurehøj 50 år i Gentofte
Af Niels Ulrik Hansen
Mandag den 22. august 1994 var en festdag på Aurehøj. For vi 
havde 50 års jubilæum i Gentofte.

Fra Aurehøjs start til 1944 boede vi i Hellerup, men en tu
berkuloseepidemi i foråret 1942 accentuerede flytteplanerne. 
Da Gentofte kommuneskole fik en ny bygning (på Baune- 
gårdsvej), var skolehuset ledigt og staten sørgede for de nød
vendige om- og tilbygninger. Foran den gamle bygning på Gersonsvej
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Alle Aurehøjs elever (vel nok mest 1. og 2g'ere) mødtes om 
morgenen den 22. august i det gamle Aurehøj: nuværende 
Gunnar Jørgensens Skole på Gersonsvej, hvor Marianne holdt 
en tale. Herefter marcherede alle elever og lærere afsted til det 
nye Aurehøj. Forrest var fanen, den samme som for 50 år 
siden, men nu med nye unge efter sig, måske børnebørnene til 
nogle fra dengang?

I skolegården var der mulighed for at købe forfriskninger, og 
derefter var der optræden af Martin Spang Olsen med et im
ponerende stuntshow, der klart havde elevernes bevågenhed. 
Skolegangen startede kl. 10 - ligesom for 50 år siden - men 
forskellen på dengang og nu var, at sommerferien da var for
længet, fordi bygningen ikke var helt færdig.

Aurehøjs bestyrelse
Af Karen Rydahl (bestyrelsesformand)
Bestyrelsen ved Aurehøj Amtsgymnasium har i løbet af skole
året 1994/95 afholdt flere møder. Bestyrelsemedlemmerne 
kommer gerne til møderne,da alle, der sidder der, er meget in
teresserede i skolens ve og vel. Kan man gøre noget, så er det 
bl.a. her, det kan lade sig gøre. Nedenfor omtales enkelte af de 
punkter, der har været på dagsordenen i løbet af året.

I årets løb har bestyrelsen drøftet fagudbud. Aurehøj er det 
eneste gymnasium i landet, der ikke tilbyder samfundsfag. 
Dette har givet anledning til en vis kritik fra flere sider. Sagen 
er efter en grundig drøftelse i bestyrelsen foreløbig henlagt, 
idet det på nuværende tidspunkt skønnes at være af afgørende 
betydning for musiklivet på skolen, at der ikke kommer kon
kurrence fra et så populært fag som samfundsfag.

Desværre går der meget tid på møderne med at drøfte sko
lens økonomi, da amtet skal spare, og det skal altså også ske 
på gymnasieområdet, selv om vi alle i bestyrelsen synes, at nu 
er der ikke flere områder, der kan spares på. Bestyrelsen hav
de gerne set, at bl.a. toiletterne i gården blev renoverede, men 
det blev altså heller ikke i år. Vi er også klar over, at under
visningsmaterialet er ved at være oldgammelt og mange gange 

helt utidssvarende. Efter sommerferien 1994 fik alle en meget 
ubehagelig overraskelse, da amtet meldte nye og kraftige be
sparelser ud. Bestyrelsen på Aurehøj skrev i den anledning et 
2 sider langt brev, hvori vi protesterede mod de påtænkte be
sparelser.

Der har været lyspunkter i løbet af året. Skolen har fået lov 
at beholde sin bibliotekarordning. Dette er formentlig et direkte 
resultat af samtlige skolebestyrelsers protest i amtet. Vi undgik 
ikke alle besparelser, men reddede lidt!

Et andet lyspunkt er det store søgetal, som er blevet Aurehøj 
til del. I bestyrelsen ser vi meget positivt på den indsats, der 
gøres af elever og lærere bl.a. i forbindelse med den årlige 
introduktionsaften for potentielle nye Ig'ere. Søgetallet skyldes 
naturligvis ikke kun præstationen denne aften, for skolen skal 
have et godt alment omdømme herunder et godt musikom
dømme, for at søgetallet forbliver stort. Et godt omdømme får 
man bl.a. ved at have respekt for andre såvel indenfor som 
udenfor skolen. Dette håber vi, at alle på skolen kan vedblive 
med at have.

Bestyrelsen for Aurehøj Amtsgymnasium:
Københavns Amt:

Gentofte Kommune:

Lokalsamfundet:

Forældrerepræsentanter:

Lærerrepræsentanter:

Repr. f. teknisk
administrativt personale: 
Elevrepræsentanter:

Bente Legarth 
(suppl. Tom Rasmussen) 
Søren Hjorth Jensen 
(suppl. Kaare Thal-Jantzen) 
Svend Tovborg-Jensen 
(suppl. Leif Yvind)
Leif Broe
(suppl. Lisbeth Tovborg-Jensen) 
Karen Rydahl, formand
(suppl. Bente Schwartz) 
Marianne Horn
Uffe Gotved
(suppl. Britt Holmgaard)
Bjørn Matsen
(suppl. Anne Lindskov Hansen) 
Ingrid Richelsen
(suppl. Knud Høier Olsen)
Mark Müller, 2a - Sune Birch, 2x

Rektor er tilforordnet bestyrelsens møder.
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ASV - Aurehøjs Venner
Af Gorm D. Iversen

I dette forår lykkedes det at få den længe ventede lyspult i hus 
og i brug. Takket være de mange bidrag fra enkeltpersoner og 
de to fonde, der har givet flotte beløb til projektet: A.P. Møl
lers Fond og Tuborgfonden.

Interesse og gavmildhed har også i år været stor hos alle 
venner af Aurehøj. Stor tak til alle.

Den nye lyspult vil nu være grundstammen i opbygningen af 
skolens eget lysanlæg, som hen ad vejen kan udbygges, når 
midler og muligheder tillader det.

De mindre projekter har dog ikke været helt glemt. For 
eksempel fik Ig'erne igen den traditionsrige morgenmad ved 
skolestart.

ASV har stadig en lang og god ønskeliste fra skolen om
handlende nyanskaffelser, som ikke kan indeholdes i skolens 
budget. Der er derfor stadig behov for at modtage bidrag på 
giro 6 46 1220, så vi fortsat som en aktiv forældreforening kan 
være med til at anskaffe lige dét ekstra, der gør livet på skolen 
mere spændende.

ASV har nu eksisteret i 51 år. Det er ikke en tilfældighed. 
Eleverne, lærerne og deres fælles aktiviteter på Aurehøj har 
brug for ASV. Og vi forældre har glæde af det tætte sam
arbejde, der finder sted - ikke mindst igennem vores besty
relsesmøder. Tak til alle i bestyrelsen for en god og engageret 
indsats.

Elevrådet 1994/95
Af Mark Müller
At overtage formandsposten til Elevrådet var som at bygge et 
hus op fra grunden. Det daværende ER var praktisk talt dødt, 
så derfor var det nødvendigt at starte på en frisk. Og det var en 
fornøjelse.

Efter en måske lidt for stille start fik vi sat en masse ting på 
plads. Og det, ER manglede, var en hård hånd. Derfor indførte 
vi for første gang faste mødetider. Det øgede motivationen og 
elevrøddeme blev pludselig mere energiske, og mange gode 
ideer blev ført ud i livet.

Af store og betydningsfulde resultater kan vi nævne: røgfri 
skole fra aug. 95 (vi mangler bare lærerne), istandsættelse af 
elevrummet. Det er noget, vi er stolte af. Ellers har vi bare 
sørget for sådanne ting som manglende toiletsæbe. Vi lavede 
et kommunikationssystem, så alt kunne lade sig gøre meget 
bedre - og hurtigere.

Men at bygge et hus op fra grunden er ganske umuligt uden 
en masse håndværkere, og også her stod elevrådet stærkt. For 
langt de fleste ER- repræsentanter gjorde nemlig et rigtigt flot 
stykke arbejde, og mange af disse gik også arbejdsomt ind i 
nogle af skolens mange udvalg.

Som en helhed har vi alle i fællesskab bygget et elevråd op, 
som skolen kan bruge. Og næste år håber vi alle sammen kan 
blive endnu bedre. Vi ses igen.

O

Arets gang i musikafdelingen
Af Peter Schiødt, musikinspektor

"På Aurehøj Amtsgymnasium lægger vi særlig vægt på mu
sikken og det musiske". Således begynder den målformulering, 
hele gymnasiet vedtog i efteråret.

På Aurehøj har vi altid lagt vægt på musikken. Ikke så 
meget på en bestemt genre (klassisk eller rytmisk), og heller 
ikke på at dyrke bestemte ensembler frem for andre. Derimod 
har vi altid sat en ære i at satse på kvalitet.

I år har vi tilbudt de frivillige musikaktiviteter: kor, sym
foniorkester, big band, jazz/rock band og stemmetræning. 
Envidere har 16 elevstyrede bands haft fast øvetid om efter
middagen på skolen. De mange aktiviteter slider naturligvis 
voldsomt på vores grej, og derfor må udstyret ofte repareres 
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eller fornyes. Den almindelige slitage er ikke til at komme 
udenom, men i år var det ærgerligt at komme tilbage efter 
sommerferien, og opdage, at der var stjålet fire el.guitarer. 
Selvom vi havde en klar fornemmelse af, hvem gemings- 
mændene kunne være, lykkedes det desværre ikke at komme 
nogen vegne med sagen - vi måtte selv betale for nye instru
menter.

Bigbandet spiller til Årsfesten. Foto: Lone Haugstrup

Årets musikbegivenheder har været delt i de lærerstyrede 
rytmiske aftener og kammermusikaftener, og de mere elev
styrede: caféer, aftencaféer og Aurehøj Melodi Grand Prix. 
Ved de store rytmiske arrangementer - aftencaféerne, melodi 
grand prix'et, og de rytmiske aftener - er vi begyndt at stille 
den høje scene op, og at leje lydanlæg udefra. Det giver en 
mærkbar forbedring, at man nu både kan se og høre de med
virkende. Vi håber på, engang at få råd til vores eget anlæg i 
store sal, men i første omgang har amtet afvist en ansøgning 
om dette. Til gengæld har såvel Amtets Musikudvalg, som 
Statens Kulturfond, givet tilsammen 60.000 kr. til kompo
nisten, pianisten og big bandlederen Ole Kock Hansen, for det 
store værk " Vølsungerne", han har skrevet specielt til Aurehøjs 
kor og big band. Værket bliver uropført til foråret.

Kor og orkester har samarbejdet om de faste kirkekoncerter 
ved juletid og om forårskoncerten "Catulli Carmina"- dette 
omtales nærmere andetsteds.

Big bandet har haft et lidt mere stille år end normalt, fordi 
Kristian Larsen har haft orlov i foråret. I denne periode har en 
af vores tidligere elever, Tobias Trier, vikarieret. Tobias var i 
sin tid et kendt ansigt på Aurehøj. Han startede "Rockkom
pagniet" - en forening med det formål at holde musikfester, og 
derefter at investere overskuddet i grej til de elevstyrede bands. 
Og Tobias var også altid god for en selvkomponeret, følsom, 
men underfundig sang til morgensamlingerne. Tobias karriere 
som elev på Aurehøj sluttede med bravour: Hans eksamens
opgave i skriftlig musik blev først bedømt til karakteren 5, 
men efter at han, og hans lærer Niels Bundgaaard, havde gjort 
indsigelse, blev karakteren ændret til 13. Den historie gik 
landet rundt i aviserne.

Besøg fra Hamburg
Af Emilie Sylow, 1c
I februar 1995 fik Aurehøj besøg fra Hamburg. Det var et tysk 
bigband på turné, der gerne ville indkvarteres privat. Det var 
svært at finde plads til dem alle, men til sidst lykkedes det dog 
med nogle læreres hjælp.

Mandag, den 23. febr., dagen før deres ankomst, var en dag 
med stor nervøsitet for alle værtsfolkene. Hvordan mon de 
var?? Kunne man tale med dem?? etc. Vi skulle mødes med 
dem efter skole, hvor Marianne Zibrandtsen ville byde vel
kommen. Derefter blev værtsfolkene præsenteret og fik tildelt 
de på forhånd aftalte tyske musikere. Så var det vores ansvar 
at give dem et godt ophold i Danmark.

Om tirsdagen blev hele skolen samlet til en fællestime for at 
høre bigbandet's koncert, og de blev budt velkommen med stor 
jubel. Så stor faktisk, at det endte med, at alle de tilbageblevne 
dansede. Ifølge musikerne selv var det deres bedste koncert 
nogensinde, med hensyn til publikum.
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Besøg fra Hamburg

Fredag morgen skulle vi så sige farvel, og det var en blandet 
fornøjelse. For nok havde det været sjovt, men det var også 
hårdt hele tiden at være vært og tale tysk. Vi spiste allesam
men morgenmad på lærerværelset, og kl. 10.00 var det tid til 
at vinke farvel.

Hele arrangementet var vældig succesfuldt, og vi håber på 
en mulig genvisit.

Koret
Af Niels Bundgaard
Koret rejser hvert andet forår på koncertturné til udlandet 
sammen med orkestret. Sidste år var vi i Frankrig, så i år er vi 
blevet hjemme.

Foruden de mindre opgaver, såsom deltagelse i kammer
musikaften, morgensamling, juleafslutning, orienteringsmøde 
for kommende elever og translokation, har koret haft to store 
opgaver: 2 kirkekoncerter i december og "Catulli Carmina1' i 
marts (se andetsteds). Ved decemberkoncerterne var hoved
værkerne Anders Öhrwalls calypso "De hellige tre konger" for 

kor og instrumentalensemble og Mozarts "Kyrie" i Dm for kor 
og orkester.

I den kommende sæson, hvor vi sigter mod en koncertrejse 
til Tjekkiet i marts, vil repertoiret bl.a. bestå af en række jazz- 
arrangementer, Peter Plys morgensang (et nyt værk af John 
Høybye) og "De 4 elementer", et værk for soli, kor og orke
ster, som en tidligere Aurehøj-elev, David Kosteljanetz, er i 
færd med at skrive til os.

Orkestret består p.t. af 25 elever, jævnt fordelt på strygere, 
blæsere og slagtøj. I den forløbne sæson har vi spillet værker 
af Corelli, Bach, Mozart, Weber, Strauss (Johann den yngre), 
Tjajkovskij, Svendsen og Copland. Vi har optrådt ved kam- 
mermusikaftener, kirkekoncerter (sammen med koret), ved en 
morgensamling og translokationen. Sidst men ikke mindst har 
vi højnet årsfestens standard betydeligt, idet vi også i år har 
fungeret som danseorkester med wienervalse på repertoiret. I 
denne anledning blev AWS (Aurehøj Wienervals Skole) op
rettet, en fornyelse, der allerede føles som en tradition.

Caféen
Af Bitten 2x
For nogle år tilbage var der en lille gruppe på 18 elever, der 
syntes, der manglede endnu et arrangement, som kunne bringe 
Aurehøjs elever endnu tættere sammen. Dette arrangement 
skulle tage form som en café; den blev dengang, som den bli
ver i dag, afholdt første fredag i hver måned. Der er til ca
féerne mulighed for, at skolens talentfulde band kan spille, at 
købe øl og vand og kage, og sidst men ikke mindst er der 
mulighed for at sidde og snakke om, hvad der er sket i ugens 
løb.

Udover den ene café en gang om måneden, er der to 
aftencaféer om året. Aftencaféerne varer længere tid og bliver 
holdt i Store Sal, men vi gør i caféudvalget alt for at beholde 
den hyggelige caféstemning, der altid er.
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SNUDEN, dengang og nu
Tradition - fornyelse - fremtid 
Af Martin Sander Harbsmeier

Da den ellers forholdsvis ukendte D. Decasseres i sin tid defi
nerede fremskridtet som "intet andet end latterens sejr over et 
dogme", er det ikke utænkeligt, at han dermed foregreb den 
senere så velkendte Snudes udvikling. Lige så påfaldende er 
det, at også Churchill, (netop nu højaktuel på grund af be
frielsesjubilæet), helt profetisk må have haft Snuden i tankerne, 
da han udvidede fremtidsdefinitionen med en historisk dimen
sion med ordene: " Jo længere man kan se tilbage, desto læn
gere kan man skue fremad".

Snuden er på sin post

Fornyelsen udmøntede sig allerede hin sommermorgen ved 
Snudeårets begyndelse, da en ny og dugfrisk redaktion så da
gens lys. Dermed var grundlaget for en ny, og, tør vi nok sige, 
uhyre forbedret Snude lagt. Men i forsøget på at efterleve også 
Churchills princip om historiebevidstheden, lykkedes det tillige 
at bevare, ja faktisk genskabe, fordums rige Snudetraditioner, 
hvilket kom til udtryk i eksempelvis en overdådig festlig
holdelse af Snudens elleve-årige beståen samt i et, vil nogen 

nok hævde, groft overforbrug af intetsigende citater grundet 
mangel på egne ideer.

Uden ønske om at fremhæve os selv, mener vi således nok 
at turde konkludere, at Snudeåret 1994-95 bød på et yderst 
nærværende, levende og indholdsrigt (og dermed også relativt 
omfattende) skoleblad, som i første omgang naturligvis gav
nede den trofaste læserskare, der ifølge pålidelige kilder efter
hånden skal omfatte samtlige elever og lærere, men som lige
ledes berigede en utrolig hyggelig redaktionsgruppe med et 
utal af skægge stunder.

1 praksis har disse forhold gjort, at man blandt redaktions
medlemmer faktisk har kunnet mærke dannelsen af vaskeægte 
Snude-identitet, som naturligvis kun vil kunne opretholdes ved 
fortsat arbejdsomhed, kaffebrygning og respektløshed i almin
delighed. Således vil jeg hermed sige redaktionen tak for 
Snudens hidtil mest frugtbare år i den årrække, jeg har været 
knyttet til kopimaskinen og Snuden i det hele taget, og runde 
af med ønsket om fortsat godt samarbejde i Snudens navn.

Skolekomedien 1995
Af Martin Sander Harbsmeier
I begyndelsen var intet, og udaf dette store ingenting skabtes 
kosmos, encellede mikrober, den elektriske æggekoger og 
sidst, men ikke mindst, menneskets evne til at klovne og 
forstille sig. På baggrund heraf besluttede højdepunktet af 
Aurehøjs kreative udvikling, evolutionens ubetingede kunst
neriske klimaks, - den såkaldte initiativgruppe at forme sig 
selv og hermed skabe grundlaget for den dramatiske produk
tion, som nærværende indlæg kort vil gøre rede for. Dette ny
etablerede forum imødeså således en lang periode med både 
glæde og skuffelser, travlhed og stress, og det valgte derfor at 
inddele perioden i fire faser: den udvælgende, den planlæg
gende, den forberedende og den opførende fase. Udvælgelsen 
fandt sted, mens sommersolens stråler endnu oplyste skole
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bordene, og snart lå derfor det første manuskriptoplæg på før
nævnte. Dette oplæg udgjorde fortællingen om gyset i den lille 
blomsterbutik, - en blanding af amerikansk musical-kultur, en 
kærlighedshistorie og en drabelig beretning om det godes 
kamp mod det onde. Da således de indledende øvelser kunne 
erklæres afsluttet, følte gruppen, at en udvidelse af det snævre 
fællesskab, som havde kendetegnet projektets første fase, var 
på sin plads. Snart talte gruppen derfor henved ethundrede- 
oghalvtredsindstyve skuespi 1 lere, dansere, sangere, musikanter, 
hjælpere samt to professionelle instruktører, Thomas Meyer 
Jacobsen og Sune Otterstrøm og deres assistent Lærke Winther 
Andersen. Med denne udvidelse af gruppen skete en forøgelse 
af arbejdstempoet, og snart kunne instruktørerne præsentere os 
for en gennemgående renovering af det gamle materiale. Et 
splinternyt stykke lå klar, og projektets tredje fase kunne ini
tieres. Denne tredje fase, der som oftest kan kendes på den 
eksponentielt tiltagende arbejdsbyrde, kulminerede ved ud
gangen af januar, da projektet igen blev udvidet med en stor 
gruppe.

Foto: Britt Lindemann Herkilde-Petersen

Thi i overensstemmelse hermed valgte quasi tusind menne
sker gennem købet af en billet at inddrage sig selv i et projekt, 
som gennem et halvt år kostede arbejde, nattesøvn og en næs
ten total isolation fra resten af verden, men som alle var enige 
om at gentage, da lyset igen blev blændet ned, efter at hoved
personen Seymour for sidste gang havde besejret det onde og 
vundet sin udkårnes gunst.

Kulturudvalget
Af Naja Riegels, 3x
Ved begyndelsen af dette skoleår blev Kulturudvalget oprettet, 
med det formål at stå for kulturelle arrangementer af forskellig 
art til glæde for skolens elever, lærere og hvem, der nu ellers 
kunne være interesseret. Ideerne var mangfoldige og vores en
tusiasme stor; men al begyndelse er svær - det stod skidt til 
med økonomien...

Vores første arrangement, som heldigvis kunne holdes ud
giftsfrit, var en udflugt den 26. november til forpremieren på 
teatergruppen Limenas' forestilling "Scheherazade - natten efter 
1001", instrueret af André Andersen, som flere af os husker fra 
sidste års skolekomedie.

Den 22. november var Kulturudvalget på banen igen, og 
denne gang kunne vi præsentere det ellers så populære Pap- 
kasseshow med Kim Dalum og Morten Henriksen. Desværre 
måtte vi erkende en manglende interesse blandt skolens elever, 
og da arrangementet kun var blevet muligt v.hj.a. lånte midler 
(tak til Caféen!), endte aftenen med et gevaldigt underskud.

Begej stringen blandt udvalgets medlemmer dalede nu. Ideer
ne og drømmene havde vi stadig, men pengene var der bare 
ikke. Det lykkedes at tjene underskuddet ind igen gennem for
skellige garderober, men så langt som til at kunne financiere et 
nyt arrangement, kom vi aldrig.

Ved skoleårets slutning må Kulturudvalget anses for at være 
afgået ved døden. Måske for at genopstå til næste år - i så fald 
vil vi ønske de kommende medlemmer rigtig meget held og 
lykke og håbe på en større opbakning fra skolens elever.
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Aurehøjs Melodi Grand Prix 1994
Af Sandra, Mathias, Morten 3a,
Sabine 3b og Ulla 3c

"Godaften, godaften ærede publikum, og rigtig hjertelig vel
kommen til Aurehøjs Melodi Grand Prix 1994! I de kom
mende timer skal vi stifte bekendtskab med en række unge og 
håbefulde musikanter. Disse pop-musikkens musketerer, der 
alle har en ting til fælles, nemlig kærligheden til musikken." 
Sådan kunne de to smukke og glitrende værter for andet år i 
træk byde skolens elever, lærere og andet godtfolk velkommen 
til årets musik-event, som var et resultat af måneders forbe
redelser. Planlægning, indkøb af sølvlametta og stjernestøv, 
komponering af Grand Prix-jingle og det at få økonomien til at 
passe.

Melodi Grand Prix'ets værtspar. Foto: Sabine Svendsen

Fra årets Grand Prix - ju-hu piger

Vi i Grand Prix komitéen "Keld og Hildas Vidner" stræbte 
efter at genskabe atmosfæren fra sidste år, og lidt til... Blandt 
andet fandt vi det vigtigt, at lyden var helt i top. Reglerne som 
enhver deltagende klasse skulle overholde lød således: 
- Pæn dansk tekst
- En halv eller hel tones modulaton i slutningen af sangen
- Skrevet, komponeret og fremført af klassens elever
- Max. 3 min. varighed

15 klasser deltog med sange der garanteret fik tårerne frem 
i øjnene på selv den mest anti-Grand Prixede, og efter 2 timer 
kunne sidste års vinder overrække det ædle trofæ Guldspanden 
til årets vinder:

3.C med sangen STOP!!!
Aurehøjs Melodi Grand Prix 1994 blev en succes, jinglen blev 
et stort hit, selvom den kun varede 5 sek. Der står nye folk i 
kulissen - parate til at føre traditionen videre, og til det formål 
har vi oprettet Aurehøjs Melodi Grand Prix Fond.
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Festudvalget
Af Martin Græbe, 3y
På Aurehøj er det festudvalgets opgave at skole eleverne i alle 
de fag, der til trods for deres relevans ikke er at finde på noget 
skema. Det er festudvalgets opgave at skabe de fester, der net
op i kraft af denne helt unikke indlæringskarakter er stærkt ef
tertragtede og berømte i hele hovedstadsområdet.

Hvad der præcist undervises i er selvfølgelig en hemmelig
hed, og for den udenforstående sikkert også ubegribeligt, hvis 
det blev beskrevet med ord. Metoden derimod, hvorpå fest
udvalget forbereder og udfører sin undervisning, løfter vi gerne 
sløret for: Udgangspunktet er et ansvarsbevidst og homogent 
udvalg bestående af både lærere og elever, der før, under og 
efter månedens vilde fredag arbejder i højeste gear. Diskoteker, 
velrenommerede DJs, live-bands, lyd og lysanlæg, på årsbasis 
to tons Tuborg og i løbet at fredag eftermiddag en transfor
mering af skolens gymnastiksale til eksklusive koncerthaller, er 
de hårdtslående undervisningsmaterialer, der skal bestilles og 
tages i brug.

Ethvert menneske har potentiale til at modtage de ekstreme 
impulser fra festerne på Aurehøj, og hvor er det synd, at kun 
skolens elever får muligheden for at udnytte dette potentiale.

Frivillig idræt
En kæmpesucces!!!!!!!
Endnu et år med en masse elever og alt for få limer til den fri
villige idræt. I år har aktiviterne været så mangfoldige som: 
vægttræning, basket, fodbold, aerobics og callanetics.

Men presset er stort, de 2 ugentlige timer i den almindelige 
idræt kan slet ikke dække det reelle behov.

Med vekslende held har vi desuden deltaget i de forskellige 
idrætsgymnasietumeringer: fodbold for både piger og drenge, 
hvor vi begge steder nåede til mellemrundeme, håndbold, bas
ket og volley for piger og drenge.

Opvarmning til idærtsdag. Foto: MZ

Målet næste år er, at vi/Aurehøj skal optræde ved et finale
stævne i et af de store boldspil, men hvis det ikke lykkes, så 
går det nok alligevel.

med idrætslig hilsen....

Strasbourgtur 1995
Af Kirstine Marie Ersbøll, 2c
Aurehøj har siden slutningen af 1960'eme haft en udveks
lingsordning med et fransk gymnasium Lycée Fustel de Cou- 
langes i Strasbourg. Hvert andet år bliver et hold elever fra 
Aurehøj sendt til Strasbourg, hvor de i en uge skal bo hos de 
franske gymnasieelever. Et halvt år efter kommer fransk- 
mændene på genvisit og bor hos de elever, de selv har haft 
indkvarteret. For at deltage skal man have fransk på fortsæt- 
temiveau, hvis man er Ig'er, eller fransk på fortsætter eller be
gynderniveau, hvis man er 2g'er. Opfylder man disse krav, kan 
man deltage i lodtrækningen om at komme med. Der er oftest 
meget stor interesse for turen, men deltagerantallet afhænger 
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af, hvor mange af de franske elever, der har meldt sig til 
udvekslingen.

I år var vi 25 elever, der fik mulighed for at komme med til 
Strasbourg og i marts drog vi afsted sammen med 2 fransk
lærere Britta Bjerre og Tuula Welan.

I første omgang var de fleste af os begejstrede for at være 
blandt de "lucky few", men da den første eufori havde lagt sig 
sneg nervøsiteten sig ind på os. Under hele den lange togtur til 
Strasbourg sad vi og gjorde os de værste forestillinger om vo
res værtsfamilier. Hvad skulle vi gøre, hvis de var helt umu
lige at leve op og ned ad? Da toget rullede ind på banegården 
i Strasbourg ønskede vi blot at køre hele vejen hjem igen til 
det trygge Aurehøj, men der var ingen vej tilbage og vi måtte 
håbe på det bedste. Så det gjorde vi. Og det viste sig selv
følgelig, at vi ikke havde haft grund til bekymre os, med nogle 
få undtagelser blev alle meget tilfredse med deres værtsfa
milier. Der var jo ingen ende på alt det, de ville gøre for os, og 
resten af vores liv vil vi huske de enorme, og jeg mener 
enorme madpakker, som vi blev forsynet med når vi skulle på 
heldagsekskursion til de mange seværdigheder i Strasbourg og 
omegn. Programmet for turen var ret stramt, og det kan godt 
undre én bagefter, at vi virkelig nåede at se så meget på den 
uge. Det, der nok gjorde størst indtryk på os, var besøget i 
KZ-lejren Stutthof, som under 2. Verdenskrig var rammen om 
de mest modbydelige forsøg med mennesker. Selvom der skal 
en syg fantasi til at forestille sig de rædsler, der fandt sted her, 
kan man alligevel danne sig et indtryk af dem, når man be
finder sig i de rum, hvor det skete.

Ellers var der en bred enighed om, at vi gennemlevede vort 
livs allerkedeligste dag, da vi besøgte en tobaksfabrik (!). Vi 
tilbragte en formiddag dér, men det føltes som et halvt liv... 
Synet og lugten af de endeløse fabrikshaller er for evigt prentet 
ind i vores sind. Denne oplevelse var dog i særklasse og ge
nerelt var ekskursionerne ganske udbytterige. Og vi havde et 
vist talent for at få megen morskab ud af noget, der kunne 
have været ekstremt tørt og kedeligt - sjovt som romansk 
kirkeudsmykning og skriftestole i barokstil pludselig vakte vor 

store interesse... ej at forglemme besøget i en ægte, alsacisk 
"cave", en dejlig stor vinkælder. Den havde vi enormt travlt 
med at komme igennem, så vi kunne komme videre i pro
grammet, nemlig til den obligatoriske prøvesmagning. De 
danske elever fik da også smagt på varerne, og på bedste 
chartervis var der også visse af Aurehøjianerne, som måtte 
have vingårdens billigste (og værste) vin med til turen hjem. 
Udover de mange eksursioner og samværet med værtsfa
milierne havde eleverne fra Aurehøj rig lejlighed til at være 
sammen med hinanden, og vi var på adskillige café- og bier- 
stube besøg, hvilket de franske elever også deltog i med stor 
entusiasme. Udover de kulturelle og sociale oplevelser var der 
også det rent sproglige eksperiment, som egentlig er ideen bag 
en sådan udvekslingsrejse. Der opstod i sagens natur et par 
misforståelser, nogle mere groteske end andre, men alt i alt må 
man sige, at de fleste af os rejste hjem med et fransk vokabu
larium, der var blevet udvidet betydeligt. Med os hjem havde 
vi da også erkendelsen af, at et længere ophold i Frankrig er 
påkrævet, hvis man gør sig håb om nogensinde at lære det 
fordømte sprog ordentligt.

Ich bin ein Berliner!
Af Signe, TYB, & Sidsel, TYF, 3c
Det var april, det var optimisme, og det var sidste Ud&Se - 
stop inden huen, da det brillerende 3g tysk-højniveauhold 
hankede op i deres rejsetasker og satte kursen mod Europas 
kulturcentrum, Berlin.

Foråret var just kommet til Berlin, og knap var vi kommet 
til Gedächtniskirche, vores mødested, før vores vinterblege 
næser blev vendt i sky på trappen foran kirken. Gedächtnis
kirche var én ud af mange interessante seværdigheder, som 
Brittchen og Lisette præsenterede os for. De to sidstnævnte 
individer var vores åndelige vejledere på turen, og da de selv 
var (er) de vilde tilhængere af Berlin bei Nacht, fik de alle he
vet med på et af byens underground-party-in-steder, nemlig
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"Das Klo", (for de uvidende, ikke tysktalende stakler betyder 
dette "Lokummet". Stedet var en skummel knejpe, som vi 
måtte konstatere fokuserede meget på de nedre regioner. Ek
sempelvis fik man serveret "Berliner Weisse" (Stadsdrikken) 
i en tissepotte, og væggene var prydet med de skønneste pseu- 
do-dukker med halvblottede legemsdele. Besøget på denne 
tvivlsomme lokalitet var noget af et kulturchok for os små 
AA'ere (Anonyme Aurehøjanere) fra Gentofte, så vi måtte 
forlade stedet i hast, mens vores to germanske guruer blev 
hængende.

Dagen derpå hoppede vi i traveskoene, og efter et udsøgt 
morgenmåltid på stjernehotellet "Hotel Bogota", som også 
husede os, begav vi os med iver og kulturel appetit ud i ver
densbyen. Første stop var Pergamon-Museet, hvor vi blev 
guidet rundt af 90'ernes svar på dårligt engelsktalende guider: 
En båndoptager. En blød mandsstemme forsynede os via sine 
faderlige veludtalte ord med oplysninger om de spændende 
oldtidsmonumenter. Vi blev guidet fra rum til rum med en 
pædagogisk og ganske sigende Pliiing-lyd. Det var virkelig 
smukt; det gamle velbevarede Pergamon-alter var, som lovet, 
et storslåede monument.

Efter dette bevægede vi os til en udstilling om DDR-Kunst 
fra 1950-90, hvor der var en paralleludstilling med vesttysk 
kunst fra samme periode.

En anden stimulerende oplevelse, vi blev udsat for, var et 
besøg på Mauermuseum ved forhenværende Checkpoint Char
lie, også meget inspirerende!! Museet beskrev den barske 
sandhed om DDR-regimets indespærring af borgerne i øst og 
deres desperate flugtforsøg mod kapitalismens altfortærende 
indbildske lykke i vest.

Vi kan kun sige, at turen til Berlin var en yderst positiv 
oplevelse! På alle planer en lærerig, sjov og meget spændende 
tur, som vi kun kan anbefale til andre.

Idrætstur til Norge
Af Line, 2c
Idræts-mellemniveau (2+3g) Norges land t/r januar 95.

Det var en ganske almindelig halvkold fredag i januar, da 18 
elever, I lærer (Bo) og et styks cadencemester (Mads) tog 
afsted fra Skolevej 7 mod Norges land - nærmere betegnet 
Skei Fjelllandsby - som mål. Busturen gik fint, specielt takket 
være en særdeles charmerende buschauffør.

Vi nåede Trolle Bolles hjemland ca. 10-12 timer senere, og 
efter en lækker morgenmad og en kort omklædning var vi alle 
klar til en lille opvarmningstur på minimum 10 km., - ikke i 
kane, men på langrendski.

Formålet med denne skitur til Norge var at lære de ellers så 
talentfulde elever lidt omkring det tekniske (især cadence) 
både på langrendski (mere eller mindre frivilligt i nogles til
fælde) og på alpin. Og det må siges, at det lykkedes ganske 
fint i begge tilfælde - til trods for, at en del af os var nybe
gyndere i mindst en af disciplinerne. På langrendski var det 
takket være nogle af vores egne (mega talenter), og på slalom

Mellemniveauet i idræt i den kolde sne



Aurehøj 25

var der udfordringer for selv de sejeste, da vi havde et par 
kanon go'e gutter fra den lokale skiskole til at vise os, hvordan 
man bør styre plankerne. Så var man motiveret, hvilket alle 
faktisk var, var der rig lejlighed for at lære en masse.

Terrænet var OK, og i byen (øøh, hvilken by?) har der aldrig 
været så meget gang i den, som da Aurehøj og Frederiksberg 
HF hyggede sig sammen.

Vi boede også særdeles fint, i en hytte med fire fine lejlig
heder - fem mand i hver. - Et stort hyggehus. - Totalt socialt.

Mange af de deltagende har indrømmet, næsten frivilligt, at 
de fik kanon meget ud af denne skitur. - Både på det kulturelle 
og det sproglige plan, men ikke mindst socialt og sportsligt. Vi 
håber inderligt for de kommende idræt-mellemniveau'er, at de 
også kommer afsted og får det bare Vi så fedt som vi havde 
det, for så bliver det helt klart en ting, der aldrig vil blive 
glemt. I vores tilfælde var der vist nok kun én enkelt, der glæ
dede sig til at komme hjem (Bo), så det viser lidt om, hvor 
genialt vi havde det. Officielt hed det, at Bo savnede sin mor 
meget, men Bo har senere indrømmet over for nogle kolleger, 
at det udelukkende var noget psykisk. Og vi kan da kun give 
ham ret i, at det kan være lidt hårdt at blive "jordet" på ski af 
sine elever op til flere gange om dagen..

Til sidst skal det da lige nævnes, at vi sagtens kunne have 
brugt lidt mere sol og en uge til!

2a’s studietur på "den grønne ø"
Af Kristina Thorsteinsson
og Marianne Hougen Moraga

Vi modtager stadig små hilsner fra det irske "folk", beviser for 
hyggelige stunder på Dublins Guinessfyldte pubs, som er en af 
de vigtigste faktorer i den irske kultur. Seamus, Paddy og 
John, nogle ihærdige pubgængere, som vi knyttede så stærke 
bånd til, at der var ønsker om giftemål fra irsk side.

Men irsk kultur og natteliv er ikke kun pubs. Vi besøgte 
også indtil flere celebre diskoteker og barer deriblandt "The 
Garage", der ejes af Bono fra U2.

Foto: Flemming Petersen

Lad os nu bevæge os til den mere faglige del af turen, hvor 
vores hovedmål var at udforske Irlands hovedstad Dublin; en 
lille by med en begivenhedsrig fortid. Byen bærer stadig ar i 
form af skudhuller fra den langvarige og blodige irske opstand 
mod det engelske overherredømme. På vores ture i Dublin 
besøgte vi bl.a. The General Post Office, et enormt postkontor 
udsmykket med de førnævnte skudhuller, Trinity College, et 
flot, gammelt universitet. The Parliament, hvor vi overværede 
politikere i aktion og senere fik rundvisning af en anonym 
politiker (senere meget omtalt i de danske medier), National 
Gallery, et museum med flotte rum og uinteressante billeder. 
Vi kunne blive ved, men stopper af frygt for fald i læser
skaren.

Dagene gik ikke kun med at trave Dublin tyndt, vi var også 
ude at opleve den irske natur, priset af samtlige irske forfattere. 
To hele dage gik med sådanne ekskursioner, hvor vi på den 
første blev ført ud til den enorme jættestue Newgrange, som 
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hvert år ved solhverv får oplyst sit inderste kammer af solens 
stråler, en udregning lavet for tusinder af år siden. Den anden 
tur gik til det irske højland, hvor nogle vandrede over stok og 
sten, mens andre lod sig fotografere med kun bregneblade som 
dække......

Efter dagens strabadser tog nogle hjem til vores hyggelige 
hostel, en slags vandrehjem beboet af mange unge med både 
kantine og køkken til dem, der selv ville lave mad. Andre 
havde hjemmefra meldt sig på Music eller Acting Workshop. 
I Music Workshop var der lidt problemer med kommunika
tionen, men en ellers flink lærer underviste i jazzmusik. Acting 
Workshop derimod var en bragende succes, samtlige deltagere 
viste en helt anden side af sig selv og vred og skabte sig på 
mystisk vis - selv den irske dramalærer blev helt forlegen.

På trods af det tætpakkede skema havde vi god tid til at se 
Dublin på egen hånd. Og mens pigerne gennemrodede adskil
lige chikke tøjbutikker og gik på restaurant og café, testede 
drengene samtlige Mc D-meals og forskellige irske øltyper.

Som afslutning på turen var vi den sidste aften (stærkt 
opildnede af turen i Acting Workshop) i teatret. Forestillingen 
var der meget delte meninger om, og flere steder var små niv 
og puf i siden vigtigt for at følge med.

Efter en uge med hektisk natteliv og begivenhedsrige dage, 
var de bløde flysæder på vejen hjem gode kammerater.

2x’s studietur til Jersey via Paris
Af Johanne og Maja, 2x
Fredag: Vi blev hentet med bus fra Aurehøj om eftermidda
gen. Det var med højt humør, vi satte i gang og det fortsatte 
hele natten.

Lørdag: Ved 11-tiden ankom vi til Paris meget trætte, og 
spændte på hvad de næste to dage i Frankrig ville bringe. Efter 
vi var blevet indlogeret på vores hotel, gik vi til Sacre Cæur. 
Der tilbragte vi lidt tid, hvorefter vi drog videre til Musee 
D'Orsay. Selve museumsbygningen var overvædende, en gam

mel jernbanestation. På museet fik vi lov til at gå rundt på 
egen hånd, der var samlet kunst fra impressionismen og 
ekspressionismen. En del fandt Van Gogh, Monet og Manet's 
kunstærker meget interessante.

Da vi mødtes udenfor, styrkede vi os med is og gik så i 
retning af Eifeltårnet. Vi var alle meget trætte efter den lange 
bustur. Det var meget varmt - og langt. Men metro koster 
penge og vi skulle spare!

Da vi endelig var nået frem til Eifeltårnet, var der en ufat
telig lang kø til elevatoren. De, der havde mod og energi nok, 
tog trapperne op til 2. etage. De dovne, der var blevet nede, 
var udsat for en konstant risiko for at få sælgernes mekaniske 
fugle i hovedet.

Vores sidste mål var nået, da vi fik et velfortjent hvil under 
Arc De Triomphe Etoile.

Jersey-rejsen

Søndag: Det var hårdt for alle at komme op efter få timers 
søvn. Men vi skulle se Versailles. Alle var fascinerede af det 
store slot med den flotte have. Nogle fik set den lille landsby, 
Le Hameau, hvor Marie Antoinette har boet. Det var en stor 
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konstrat til det ellers så pompøse Versailles. Vi tilbragte det 
meste af dagen på slottet. Vi fik meget ud af det - trods alt.

Mandag: Endnu en streng morgen. Vi skulle tidligt op, for
di vi skulle videre til Jersey. Vi havde nogle timer i St. Malö 
inden vi skulle med færgen, så vi tog ind til den indre by for 
at spise frokost.

Derefter tog vi færgen til Jersey, det var bestemt ikke en rar 
tur for mange af os. Bølgene var for meget, for vores følsom
me maver.

Fra færgeterminalen blev vi kørt i taxa til vores hotel. Det 
var et rigtigt engelsk hotel med tykke tæpper og en bibel på 
hvert værelse.

Tirsdag: Den dag blev klassen delt i to. Den ene halvdel 
skulle på pigecollege, mens den anden skulle på drengecollege. 
Næsten alle kom med forventninger om, at engelske skole
elever er meget veldisciplinerede, men nogle af os blev over
raskede, for det var de ikke. De rejste sig ikke op når læreren 
kom ind, ofte stod læreren og stillede spørgsmål, uden at en 
eneste af elevene prøvede at svare på dem, de snakkede bare 
med sidemanden. Og i nogle af deres fag var det faglige ni
veau enormt lavt, deres højniveau svarede til vores obligato
riske. Til gengæld var der nogle meget anderledes fag, såsom 
politik og kunstforståelse, og lærerne viste en helt anden hold
ning over for eleverne. Deres timer varede 70 minutter, hvilket 
er frygtelig lang tid, når der ikke er pause.

Onsdag: Da solen skinnede fra en skyfri himmel, tog vi ud 
på en længere tur. Vi gik fra vores hotel langs stranden til St. 
Aubin. Naturen var overvældende og der var muslinger i 
massevis, som Niels Ulrik fortalte om. Det var imponerende at 
gå langs stranden, samtidig med at vi kunne se vandet komme 
nærmere, der var nemlig stor forskel på flod og ebbe, op til 8 
m under springflod.

Fra stranden gik vi til German Underground Hospital. Det 
var superkedeligt, både fordi vi alle havde set så meget fra 2. 
Verdenskrig i forvejen, men også fordi det ikke var sat særlig 
spændende op. Jersey var okkuperet af tyskerne under 2. Ver
denskrig.

Fra Jersey-rejsen

Torsdag: Endnu en tidlig morgen. Vi skulle følge tidevan
det, så vi kunne gå tørskoede til Elizabeth Castle. Det var helt 
utroligt, at vi kunne gå på havbunden derud, og at der senere 
var så dybt at vi skulle sejle hjem med en amfibiebil.

Slottet blev bygget i 1594 og er siden blevet udvidet. Byg
herren, Sir Walter Ralegh, opkaldte slottet efter sin dronning: 
"Fort Isabella Bellissima". Ved højvande er slottet omgivet af 
hav på alle sider, ved lavvande er der strand omring det, brudt 
af klippestykker. Der var også et museum på slottet, men det 
var omtrent ligeså spændende, som det vi så dagen før.

Om eftermiddagen fik vi uddelt opgaver. Vi skulle gå rundt 
i byen og stille spørgsmål til forskellige butikker ang. turisme. 
Vi spurgte bl.a. dametøjsbutikker, fastfoodbutikker, juvelerer, 
parfumerier og sprut- og tobaksbutikker. De svar vi fik skulle 
senere bruges til en mere dybdegående rapport om Jerseys er
hverv og turisme.

Fredag: Niels Ulrik havde den dag arrangeret, at vi skulle 
gå en kort tur langs stranden til Gorey Castle. Han sagde, at 
den var på 4-5 km. men vi andre er stadig fuldstændig sikre 
på, at den var mindst 10 km. Vi fik ihvertfald alle kæmpe 
vabler og nogle måtte give op og tage taxa derud, mens andre 
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gav op derude og tog bussen hjem uden at se slottet. Dem som 
så slottet var overvældet af dets størrelse. Gorey Castle er en 
slags kendetegn og stolthed for Jersey, det er det slot der er 
præsenteret i de fleste brochurer og på de fleste postkort - flot 
er det ihvertfald.

Lørdag: En hektisk morgen, hvor alt skulle pakkes på re
kordtid. Da vi havde kastet morgenmaden i os, skulle vi hjem. 
Efter taxa, færge og tog ankom vi til Paris, hvor vi skulle med 
bussen hjem. Hjemturen var noget mere afdæmpet end ud
turen, da alle sov.

Søndag: Vi ankom forsinkede til Aurehøj, efter en del kom
plikationer med en medpassager ved tolden. En hashkurér ville 
prøve en ny rute og blev taget af toldbetjentene. En brat, men 
spændende, og anderledes, afslutning på vores tur. Efter den 
episode kørte vi mod Aurehøj, hvor vi blev modtaget af vores 
forældre.

Asger Poulsen
Af Kim Skovgaard-Hansen
Til sommer mister Aurehøj sit kendteste ansigt. Siden sin 
ansættelse for 31 år siden, har Asger Poulsen undervist i fag, 
hvis timefordeling på grene og årgange gjorde ham kendt af op 
mod halvdelen af skolens elever. Denne berømmelse betalte 
han til gengæld dyrt, hver gang der skulle gives karakterer til 
op mod 150 elever.

Efter mit kendskab til Asgers undervisning må eleverne ikke 
mindst huske ham for hans store omhu med at sikre, at selv 
komplicerede spørgsmål blev så grundigt forklaret, at også de 
svageste elever fik en god chance for at følge med og klare sig 
pænt til eksamen. Hans mange kompendier var så fyldige, at 
selv storforsømmere kunne redde sig igennem ved hjælp af en 
indsats i læseferien.

Asger har oplevet det meste af efterkrigstidens udvikling på 
gymnasieområdet. Han kom til Aurehøj i en tid, hvor det end
nu blev betragtet som naturligt, at den sidst ansatte adjunkt 

skulle bestå sin "manddomsprøve" ved som gæst hos rektor i 
rektorboligen at holde en tale for værten.

Dernæst fulgte de oprørske halvfjerdsere, hvor den dekaden
te borgerlighed blev angrebet fra alle sider af iltre revolutio
nære, og den vestlige verdens normer og adfærd i det hele ta
get blev taget op til grundig revision. Til sidst når han lige at 
opleve smokingernes og wienervalsens generobring af danse
gulvet til skolens årsfest.

Asger Poulsen
Jeg tror oprigtig talt, at Asger foretrækker den mellemste pe

riode, hvis mange nye problemstillinger han iøvrigt har præ
senteret særdeles kompetent i sin bog, "Menneske, natur og 
samfund".

Fra først til sidst har Asgers væsentligste prioritering i det 
daglige arbejde været faglig og pædagogisk kvalitet. Det må 
derfor være besynderligt og urimeligt for ham at opleve, hvor
dan iltre pædagogiske kvalitetsmagere nu vil revolutionere
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undervisningen ud fra den kun slet skjulte forhåndsantagelse, 
at det står umådeligt ringe til med kvaliteten.

Det er karakteristisk for Asgers faglige grundighed, at han 
altid konsulterede fagkollegerne, når han var det mindste i 
tvivl. Og det er lige så karakteristisk for hans store viden, at 
fagkollegerne ofte blev ham svar skyldige. Omvendt gik man 
aldrig forgæves til Asger med spørgsmål indenfor hans spe
ciale, religion.

Man kan ikke omtale Asger uden at nævne hans lille "kon
tor" for enden af gangen på anden sal. På sin sædvanlige elsk
værdigt drillende facon kaldte vor tidligere kollega, Henrik 
Haarløv, det for hans "søjle". Han hentydede med denne be
nævnelse til den asketiske livsstil, som bl.a. ved frokosten 
kunne give os andre røde ører, når vi lagde vore fedt- og kole
sterolbomber på tallerkenen ved siden af Asgers ernærings- 
rigtige, spartanske kost. I kontoret hersker den pinligste orden, 
hvad hans kolleger målløse kunne erfare, da vi med kort varsel 
skulle vikariere for ham under sygdomme i efteråret. Vi kunne 
ganske enkelt tage en mappe til hver klasse og næsten gå di
rekte ned til timen.

Alligevel var det tydeligt, at det der plagede Asger mest ved 
sygdommen, var følelsen af at svigte eleverne. Han var ellers 
mand for at cykle videre fra Hillerød station til Aurehøj, når 
han opdagede, at S-togene ikke kørte, og så oven i købet und
skylde, at han kom for sent.

Asger har sammen med sin kone ofte gæstfrit modtaget både 
hele kollegiet og fagkollegerne i det paradisiske hjem i Gade
vang, hvis have han har plejet med samme omhu som han 
ofrede på elevernes kundskaber.

Han får således en smuk ramme om sit otium og efterlader 
gode minder hos os andre. Vi ønsker ham alt godt i tilværelsen 
som pensionist; men hvis livet tæt på naturen kunne inspirere 
ham til endnu en bog om forholdet mellem menneske og na
tur, ville der være god brug for den. Miljødebatten er nu ved at 
blive omklamret af en form for nyreligiøsitet, som var ukendt 
i halvfjerdserne, og som jeg forestiller mig, at Asger godt kun
ne have lyst til at tage under kritisk behandling.

Kirsten Jensen
Af Tove Paludan
Kirsten Jensen blev ansat på Aurehøj Statsgymnasium i 1958 
som cand.mag. med fagene musik og tysk.

Kirsten blev her medlem af en musikfagligt meget aktiv kol- 
legakreds med personligheder som de tidligere fagkonsulenter 
Gunnar Heerup og Bent Olsen, og Kirsten gik naturligt ind i 
det fagpolitiske arbejde. I en årrække var Kirsten som medlem 
af bestyrelsen for Gymansieskolernes Musiklærerforening selv 
en aktiv kraft i debatten og udformningen af musikfagets rolle 
i gymnasiet.

Men det er korsangen, der står Kirstens hjerte nærmest. 
Hendes store erfaring og ekspertise på dette område, som hun 
bl.a. har erhvervet som medlem af Radiokoret og gennem 
medvirken i Europa Cantats elitekor, er kommet Aurehøj til 
gode gennem mange år.
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Det var også Kirstens entusiasme for den klassiske musiks 
mindre ensembler, der satte skub i afholdelsen af de meget 
skattede kammermusikaftener med hyggelig caféstemning med 
levende lys og udskænkning af vin, længe før café-begrebet 
var "opfundet" af Nicoline Werdelin generationen.

Man kender imidlertid ikke Kirsten, før man har været ude 
at rejse med hende. Hun er en sprudlende, udadvendt rejse
fælle med et usædanligt talent for at skabe kontakt og for
ståelse på tværs af sproglige og kulturelle barrierer.

Det fik vi en prøve på, da hun i nonneklosteret i Cortona, 
hvor kor og orkester var indkvarteret under en koncertrejse i 
Norditalien, måtte stå skoleret for Mater Superiora og forklare, 
hvorfor visse nordiske, maskuline temperamenters særlige 
sensibilitet nødvendiggjorde kvindeligt selskab langt ud over 
norditaliensk standard.

Kirsten har aldrig været meget for at acceptere årenes frem- 
adskriden, dertil er der simpelthen alt for megen gang i hende 
og lyst til fest, rejser og eventyr. Men på det sidste har der 
optrådt en herre i hendes liv, som har fået hende til med et 
hengivent smil at kapitulere over for tidens gang: sønnesønnen 
Mads. Hans entré har sikket været en væsentlig årsag til, at 
Kirsten nu stopper skolen.

Vi vil savne de mange gode samtaler om politik, litteratur og 
musik, vi har haft med dig gennem årene og ønske dig god 
fart på din næste etape.
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Lærerkollegiet 1994/5
LA 
LI
SB 
EB
BB

Lone Appel, adjunkt (1993) fysik, kemi, naturfag
Lisette Beck, adjunkt (1991) tysk, dansk
Sven Behrend, studielektor (1988) fransk, engelsk
Erik Berg, lektor (1978) kemi fysik, naturfag
Birgit Birch, lektor (1974) engelsk

G.I
BK
KL 
SL
ML

Gunnar Johansen, lektor (1972) kemi, fysik, naturfag
Bo Kirkegaard, adjunkt, inspektor (1988) geografi, idræt
Kristian Larsen, adjunkt (1983) musik, idræt
Susanne Leleur, årsvikar (1995) engelsk
Mette Lilsig, årsvikar (1994) musik

BJ Britta Bjerre, lektor (1970) dansk, fransk BM Bjørn Matsen, lektor (1979) historie, geografi
NB Niels Bundgaard, lektor (1979) musik, russisk MU Niels Munck, lektor (1970) historie
JC John Clausen, lektor (1994) matematik LM Lisbeth Møntegaard, adjunkt (1982) dansk, idræt
RC Robert Clausen, lektor (1994) matematik, idræt PJ Pia Juul Mørck, adjunkt, studievejleder (1989) biologi, idræt
JC Johanne Lund Christiansen, lektor (orlov) (1979) JN Jørgen Nilsson, lektor (1980) dansk

matematik, fysik, naturfag OL Peter Olivarius, studielektor (1978) dansk, oldtidskundskab
CC Carl Collin Eriksen, lektor (1990) tysk EO Eva Olofsson, lektor (1963) matematik
EG Elsebeth Gottlieb, årsvikar (1994) PA Tove Paludan. lektor (1974) musik, engelsk

religion, oldtidsundskab, filosofi FP Flemming W. Petersen, adjunkt (1990)
UG Uffe Gotved, lektor (1988) musik, russisk, datalogi historie, oldtidskundskab, idræt
NG Niels Jørgen Green-Pedersen, lektor (1984) PO Asger Poulsen, lektor (1964) religion, latin, oldtidskundskab

latin, græsk, oldtidskundskab, filosofi BS Bodil Schaldemose, lektor (1990) billedkunst
AH Anne indskov Hansen, lektor (1979) fransk, dansk VS Volker Schiele, adjunkt (1988) fysik, matematik, naturfag
JH Jakob Hansen, lektor, ledende inspektor (1977) historie, idræt PS Peter Schiødt, adjunkt, musikinspektor (1989) musik, filosofi
NH Niels Ulrik Hansen, lektor (1977) biologi, geograafi KS Kim Skovgaard-Hansen, lektor (1979)
LH Lone Haugstrup, lektor (1989) fransk, religion græsk, latin, oldtidskundskaab, religion
SH Stina Herskind, adjunkt, studievejleder (1983) biologi, idræt HS Hanne Smidt,lektor (1988) dansk
HO Britt Holmgaard, adjunkt (1987) tysk, idræt AS Anne Stamhus, lektor (1990) engelsk, idræt
CH Carsten Hviid-Nielsen, lektor (1981) engelsk, fransk JS Jan Steffensen, lektor (1979) matematik
WH Willy Håkonsson, lektor (1988) fysik, matematik, naturfag PV Peter Volsøe. lektor (1981) biologi
JE Jens-Christian Jensen, lektor, boginspektor (1979) TW Tuula Welan, lektor, studievejleder (1978) fransk

historie, geografi MWMerete Wendler, adjunkt (orlov) (1991) musik, engelsk, idræt
KA Karsten Jensen, årsvikar (1994) idræt AW Annemette Westh. adjunkt (1992) dansk, dramatik
KJ Kirsten Jensen, lektor (1958) musik, tysk MZ Marianne Zibrandtsen. rektor (1993) dansk, religion

Tallene i parentes angiver den pågældende lærers ansættelsesår ved 
skolen.



Aurehøj32
g 11

Skolens 
personale

Lone Appel (AP)
Fysik, kemi, naturfag

Lisette Beck (LB) 
Tysk, dansk

Sven Behrend (SB) 
Fransk, engelsk

Erik Berg (EB) 
Kemi, fysik, naturfag

Birgit Birch, (BB) 
Engelsk

Britta Bjerre (BJ) 
Dansk, fransk

Niels Bundgaard (NB) 
Musik, russisk

John Clausen (JC) 
Matematik

Robert Clausen (RC) 
Matematik, idræt

Annette Christoffersen
Bibliotekar

Uffe Gotved (UG)
Musik, russisk, datalogi

Niels Jørgen 
Green-Pedersen (NG) 
Latin, græsk, 
oldtidskundskab, filosofi

Anne Lindskov Hansen 
(AH)
Fransk, dansk

Jakob Hansen (JH) 
Historie, idræt



Aurehøj 33

Niels Ulrik Hansen (NH) 
Biologi, geografi

Lone Haugstrup (LH) 
Fransk, religion

Stina Herskind (SH) 
Biologi, idræt

Britt Holmgaard (HO) 
Tysk, idræt

Carsten Hviid-Nielsen (CH) 
Engelsk, fransk

Willy Håkonsson, (WH) 
Fysik, matematik, naturfag

Knud Højer
Pedel

Jens-Christian Jensen (JE) 
Historie, geografi

Karsten Jensen (KA) 
Idræt

Kirsten Jensen (KJ)
Musik, tysk

Gunnar Johansen (GJ) 
Kemi, fysik, naturfag

Bo Kirkegaard, (BK) 
Geografi, idræt

Kristian Larsen, (KL) 
Musik, idræt

Susanne Leleur (SL) 
Engelsk

Mette Lilsig (ML) 
Musik
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Bjørn Matsen (BM) 
Historie, geografi

Erik Melgaard 
Pedelmedhjælper

Niels Munck (MU)
Historie

Lisbeth Møntegaard (LM) 
Dansk, idræt

Pia Juul Mørck (PJ) 
Biologi, idræt

Jørgen Nilsson (JN) 
Dansk

Peter Olivarius (OL)
Dansk, oldtidskundskab

Eva Olofsson (EO) 
Matematik

Jesper Olsen 
Regnskabsfører

Tove Paludan (PA) 
Musik, engelsk

Flemming W. Petersen (FP) 
Historie, oldtidskundskab

Ingrid Richelsen
Sekretær

Asger Poulsen (PO) 
Religion, latin, 
oldtidskundskab

Bodil Schaldemose (BS) 
Billedkunst

Volker Schiele (VS)
Fysik, matematik, naturfag
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Peter Schiødt (PS) 
Musik, filosofi

Kim Skovgaard-Hansen (KS) 
Græsk, latin, 
oldtidskundskab, religion

Hanne Smidt (HS)
Dansk

Anne Stamhus (AS) 
Engelsk, idræt

Jan Steffensen (JS) 
Matematik

Foto:
Britt Lindemann
Harrekilde-Petersen

Peter Volsøe (PV) 
Biologi

Tuula Welan (TW) 
Fransk

Annemette Westh (AW) 
Dansk, dramatik

Marianne Zibrandtsen (MZ) 
Dansk, religion
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Særlige hverv
Pædagogisk råd, formand:
Næstformænd:

Samarbejdsudvalg:

Fællesudvalg:

Økonomiudvalg:

Udvalg f. undervisningsmidler:
Inventarudvalg:
Udvalg for ejendommens drift:

Elevrådsformand:
Næstformand:

Tillidsrepræsentant:
Suppleant:
Sikkerhedsrepræsentant:
Datavejledere:

Skemalæggere:
Bibliotekar:

Uffe Gotved
Britt Holmgaard/Peter Volsøe

Marianne Zibrandtsen, rektor 
Knud Høier Olsen, pedel
Volker Schiele, GL-tillidsmand 
Uffe Gotved, formand for PDR 
Bjørn Matsen, lærerrepræsentant
Ingrid Richelsen, skolesekretær

Marianne Zibrandtsen
Birgit Birch
Niels Ulrik Hansen
Uffe Gotved
May El-Toukhy, 2a
Signe Eriksen, 3c
Knud Høier Olsen

Niels Jørgen Green-Pedersen, 
formand
Jan Steffensen, lærerrepræsentant 
Peter Volsøe, lærerrepræsentant 
Marianne Zibrandtsen
Daniel Poulsen, 2y, elevrepr.
Mark Mikael Müller, 2a, elevrepr.
Jesper Olsen, regnskabsfører

Peter Volsøe, formand
Peter Volsøe, formand 
Jan Steffensen, format id

Mark Mikael Müller, 2a
Perle Darsø, 2z

Volker Schiele
Jens-Christian Jensen
Bjørn Matsen
Erik Berg, Uffe Gotved og
Flemming W. Petersen
Stina Herskind og Pia Juul Mørck 
Annette Christoffersen

Vikarer
Susanne Bernstein opsagde sin stilling her ved skolen pr. 1. 
januar 1995. Hendes timer er resten af året blevet læst af 
Susanne Leleur.

Under MW's barselsorlov har Agnethe Nordin vikarieret 
som korakkompagnatør, mens CH vikarierede i engelsk og SH 
i idræt. - Under SH's barselsorlov har Eva Mette Holm vi
karieret i idræt, mens Solveig Bager vikarierede i biologi og 
PM i studievejledning.

Under KL's barselsorlov har Tove Skovbo Hansen vikarieret 
i en musikklasse, mens NB og PS vikarierede i de øvrige 
musiktimer. I Big Bandet vikarierede Tobias Trier, mens 
idrætstimerne blev læst af Claus Brydensholt.

Lærerkandidater
Efterårssemestret 1994
cand.mag. Hanne Buhl, dansk (Britta Bjerre, Lisbeth Mønte- 
gaard) og idræt (Jakob Hansen, Britt Holmgaard, Kirstian 
Larsen).
mag.art. Ib Christensen, dansk (Jørgen Nilsson, Peter Oliva- 
rius, Hanne Smidt, Annemette Westh).
cand.mag. Niels Klingenberg Christensen, filosofi (Niels 
Jørgen Green-Pedersen, Peter Schiødt).
cand.mag. Winnie Henriksen, dansk (Peter Olivarius) og 
fransk (Britta Bjerre, Anne Lindskov Hansen).
cand.mag. Ida Marie Krogh, musik (Kristian Larsen, Peter 
Schiødt).
cand.mag. Ann Patricia Larsen, engelsk (Sven Behrend, Birgit 
Birch).
cand.mag. Dorthe Rosing-Schow, engelsk (Carsten Hviid- 
Nielsen, Anne Stamhus).
Forårssemestret 1995
cand.mag. Ida Marie Krogh, religion (Lone Haugstrup, Asger 
Poulsen).
cand.mag. Ann Patricia Larsen, tysk (Lisette Beck, Carl Collin 
Eriksen, Britt Holmgaard).
cand.mag. Dorthe Rosing-Schow, idræt (Stina Herskind, 
Lisbeth Møntegaard, Pia Juul Mørck).
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Kollegaaften
FyKeNa-gruppen tog i år initiativ til en ny runde kollegaaf- 
tener, efter at der blev afviklet en række kollegaaftener for 
mange år siden. Aftenen bød på information om de involve
rede fag og et præsentationsprogram for disse.

Erik gav et eksempel på en god mulighed i fysik med at 
læse et valgfrit emne, der indeholder noget obligatorisk stof. 
Emnet var, meget passende til skolens miljø, relateret til mu
sik og lyd.

I Gunnars kemiprogram fik deltagerne mulighed for at 
deltage i en kemisk undersøgelse - titrering af en halv citron.

Volker præsenterede naturfaget ved to simple "elevøvelser" 
om radioaktivitet. Disse belyser i undervisningssammenhæng 
udvikling og anvendelse af matematiske modeller og er et led 
i emnekredsen kerneenergi.

Efter velgennemført lynkursus måtte deltagerne styrke sig 
med ost og rødvin. Samtalerne fortsatte til sent om aftenen.

Europæisk historielærerudveksling 
- en god idé
Af Bjørn Matsen

De europæiske historielærerforeninger har dannet en fælles 
forening, kaldet Euroclio efter historiens muse, Clio.

Den nu snart 2 år gamle forening har til formål at styrke og 
støtte historielærere og faget historie gennem oprettelse af 
uafhængige historielærerforeninger i de lande, hvor sådanne 
ikke allerede findes, og ved at arrangere kurser og konferencer 
tværnationalt. Et vigtigt element i hele ideen er, at det er 
almindelige, menige lærere, der deltager, det er så at sige en 
"græsrodsbevægelse" og ikke, som ellers ofte i internationale 
sammenhænge, ping'er og undervisningsbureaukrater, der del
tager.

Ideen er udsprunget af den hollandske historielærerforening 
og iværksat med rundhåndet støtte fra det hollandske un
dervisningsministerium (tænk om vores ministerium turde 
være lige så visionært!). Den danske historielærerforening har 
været med fra starten og har lagt et ganske stort arbejde i 
opbygningen også.

I januar i år var der en Euroclio-konference i Glasgow om 
"Skills and concepts in teaching history", og et større projekt, 
der løber over hele dette år, hedder "Teaching democracy and 
democratic values". Projektet er støttet af EUs Phare-program 
og har deltagelse af Danmark, Nederlandene, England, Skot
land, Tjekkiet og Slovakiet. Det er udformet således, at tre del
tagere ad gangen fra hvert land besøger et af de andre lande. 
Fra Danmark er der således tre historielærere, der var i Ne
derlandene i februar, tre andre der var i Tjekkiet i april etc. I 
Danmark modtog vi i marts 15 lærere fra de deltagende lande, 
og her på Aurehøj havde vi besøg af en historielærer fra 
Tjekkiet og en fra Slovakiet. Hele projektet afsluttes med en 
konference i Prag i slutningen af november, hvor alle pro
jektets 90 deltagere mødes.

Selv deltog jeg i tilrettelæggelsen af besøget i Danmark, og 
i påskeferien var jeg på genbesøg i Tjekkiet, hvor vi bl.a. be
søgte undervisningsinstitutioner på alle niveauer, fra børnehave 
til universitet, og havde samtaler med parlamentets undervis
ningsudvalg, samt ikke mindst: Mange samtaler med histo
rielærere fra alle de deltagende lande.

Hvad får man så ud af at deltage i sådan et udvekslings
program?

I første omgang så mange indtryk og informationer, at jeg 
knap nok har bearbejdet dem endnu. Men: Det første indtryk 
er en overvældende forskellighed i arbejdsvilkår og i undervis
ningstraditioner i de forskellige lande (hvorimod historielæ- 
remes egen uddannelse på universiteterne synes forbavsende 
ens). Det er faktisk kun det nederlandske system, som så no
genlunde kan sammenlignes med vores. For mig var det også 
overraskende, at der er endog meget forskel på det skotske og 
det engelske system.
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På et helt banalt plan var det overraskende for mig, at de 
tjekkiske skoler, vi besøgte (en folkeskole, tre gymnasier, en 
teknisk skole) var så veludstyrede med teknisk apparatur - 
moderne datamater i mængder, fastmonterede videoapparater 
i alle undervisningslokaler - samt at de havde velsignet god 
plads, både i lokalerne og på skolen iøvrigt.

De har et mere udbygget skole-hjem samarbejde og en mere 
udbygget klasselærerfunktion, end vi har. Som noget nyt efter 
revolutionen i 1989 har skolerne fået større økonomisk selv
forvaltning (og færre penge til rådighed), og de har mange 
profileringsdiskussioner og -tiltag. Lyder det bekendt?

En vigtig funktion af sådanne udvekslinger er utvivlsomt, at 
man bliver mere bevidst om sin egen situation og sin egen 
praksis, bl.a. ved at blive konfronteret med de fordomme, man 
ikke troede, at man havde. Jeg havde, ret ureflekteret, halvt 
ubevidst, opfattet programmet "teaching democracy and demo
cratic values" som noget, vi fra vesten skulle lære de nye de
mokratier i Tjekkiet og Slovakiet. Og det er da også rigtigt, at 
indholdet i deres undervisning er meget lidt diskuterende og 
problematiserende. Til gengæld er de meget åbne, søgende og 
opmærksomme. Og eksperimenterende. Et for mig meget si
gende replikskifte fandt sted på en teknisk skole i Prag. En 
hollandsk deltager spurgte, lidt inkvisitorisk og bedrevidende, 
hvordan man der på skolen bar sig ad med at lære eleverne om 
demokrati og demokratiske værdier. Skolelederen svarede, at 
hendes elever jo ikke var så teoretisk indstillede, og at man 
derfor lagde større vægt på "learning by doing". Man havde 
f.eks. indført elevstyring af en del af skolens funktioner, lige
som der var elevbestemmelse på en række områder bl.a. nyan
skaffelser til skolen. Men man havde ingen lektioner i demo
krati ... Hvortil en engelsk deltager bemærkede, at i England 
klarede man problemet meget enkelt: Man underviste i det 
britiske parlamentariske system. Oftest på en meget autoritær 
måde.

Hvilket fik mig til at indse, at "teaching democratic values" 
har ganske mange aspekter, samt til at overveje, hvad det 
egentlig er, vi gør i Danmark? Og hvad er det egentlig, jeg 
selv gør i mine timer?

På studierejse
af Marianne Zibrandtsen
Sammen med 16 rektorer fra hele landet og en repræsentant 
fra Undervisningsministeriet, deltog jeg i oktober i en studie
rejse i Portugal.

Børnehaveklasse i Lisabon. Foto: Marianne Zibrandtsen

I Påsken havde jeg igen lejlighed til at besøge fremmede 
skoler, denne gang i USA. Jeg var på en offentlig high school, 
beliggende i Greenwich, Conneticut, 20 miles nord for New 
York. Skolen har 2.200 elever og virkede virkelig også meget 
stor.

Det første indtryk fik man på elevernes parkeringsplads, som 
var plastret til med store biler. Alle kører til skole, uanset om 
de bor lige ved siden af. Skolen var delt op i 4 huse og i 
midten lå det store fællesareal - students center - med kantine 
og arbejdspladser. Lige før jeg kom var en bombe sprunget 
her; en pige var kommet til skade og alle var stærkt alarmeret. 
Det var en sort dreng, der havde anbragt bomben.

For at bringe de modsætninger frem, der var mellem ele
verne, havde skolen arrangeret "diversitive week", hvor temaet 
skulle medvirke til at udvikle tolerancen. Man havde også 
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ommøbleret kantinen, så de faste grupper måtte finde nye 
hjørner. Det var eleverne ikke meget for, de sorte sad sammen, 
de sydamerikanske sad sammen, fodboldholdet sad sammen 
osv. Mig kunne det ikke undre; sådan sad alle de voksne også 
i New Yorks subway, hver især omhyggeligt lukket om sig 
selv med blikket placeret ude i mørkets tåge. Ikke nogen sær
lig kommunikerende by, trods al dens larm og travlhed.

Eleverne var høfligt imødekommende, jeg hørte på musik
undervisning, som var traditionel og engelskundervisning, der 
var spændende. Niveauet er meget svingende og hver elev 
arbejder med sine egne mål. 1 den samme klasse sidder elever, 
der arbejder på forskellige niveauer. Det er lærernes største 
frustration, at der ikke findes nationalt fastlagte pensa eller 
prøver. Hver stat har sit system og hver skole sin tolkning af 
det. Det er jo liberalisme! Skolens rektor var en fortravlet, 
venlig dame. Hun brugte mest tid på at holde skolen sammen, 
så de fire huse udgjorde et hele. Desuden var det hende, der 
skulle tjekke lærerne - hvad hun brugte meget tid på - og an
sætte nye lærere.

Og dér sad jeg stille og høfligt og blev så glad for det, jeg 
kom fra og heldigvis skulle hjem til igen!

Grafik i dette årsskrift er elevarbejder

Det nye skoleår
begynder mandag d. 7. august 1995:
kl. 09.00: lærerne møder
kl. 10.00: De nye Ig'ere møder
kl. 11.00: Det nye års 2. og 3g'ere møder.

Skriftlig sygestudentereksamen finder sted 14.-28. august.
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