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FORORD

Da det fra ministeriet er blevet pålagt os at "udarbejde løbende rappor
ter over forsøgets gang", nedsatte skoleforsamlingen i marts måned et udvalg 
bestående af medlemmer fra informationsudvalget, PR-udvalget og andre in
teresserede. Udvalget kom til at bestå af 4 medlemmer.

Vi opfordrede på et skolemøde folk til at komme med indlæg, men de 
udeblev. Så lavede vi en disposition og henvendte os direkte til folk, som vi 
mente havde interesse i de enkelte emner, som vi havde opstillet i vor ind
holdsfortegnelse. Da vi så havde dunket folk i hovedet et par gange, begyndte 
vi at modtage indlæg. Indlæggene er i høj grad negative, men de er alle skre
vet i en periode, hvor der har været mange problemer og stor utilfredshed på 
skolen. Vi tager det ikke som et tegn på, at forsøget er gået i vasken, men 
som et naturligt fænomen når man arbejder med ledelsesforsøg.

Avedøre, juni 1975

Joan, Marianne, Ole og Michael



Bemærkninger til bekendtgørelse af 

30. august 1974 vedrørende Avedøre

Direktoratet vil gerne føje nogle bemærkninger til selve bekendtgørel
sen, dels for at udfylde bestemmelserne, dels for at vejlede om anvendelsen 
af dem. Bemærkningerne er ikke udtømmende, og kan ændres senere, hvis 
erfaringerne fra forsøget gør det ønskeligt.

1. Baggrunden for forsøget.

Når man gør forsøg i gymnasieskolen, er meningen at resultaterne skal 
være af en sådan art, at de kan generaliseres, det vil sige bruges andre ste
der i skolesystemet af andre.

Dette ønske om at skaffe ideer til nye styreformer ligger også bag det 
forsøg, som nu påbegyndes på Avedøre Statsskole.

Forsøget bygger på en bekendtgørelse, der er rammen for det, og som 
sætter en række grænser for forsøget. Disse grænser kommer af nogle grund
ideer, som ligger bag det forslag til bestemmelser, som udvalget om bekendt
gørelsen nåede frem til.

Det er for det første en grundidé, at det skal være muligt at nå frem til 
en studenter- eller HF-eksamen på normal tid og på normale vilkår også på 
Avedøre Statsskole.

Det er et andet grundprincip, at forsøget mere går på om elever og an
dre grupper på skolen kan tage del i ledelsen end om de kan administrere en 
skole.

Et tredie grundsynspunkt har været, at forsøget bygger på en model 
med repræsentativt demokrati (udvalg) der er defineret i reglerne og ikke 
kun på det direkte demokrati, der er repræsenteret af skoleforsamlingen.

Endelig er der i reglerne en række bestemmelser, der skal tjene til 
mindretalsbeskyttelse det vil sige skal sikre, at et flertal ikke kan berøve et 
mindretal (eller en enkelt person) muligheden for at blive hørt. Der er også 
indsat en sikkerhed for at personlige spørgsmål ikke kan behandles af store 
eller mindre grupper med mindre dem, der er part i sagen selv går med til 
det.

Det er naturligvis meget tidligt at udtale noget som helst om, hvad der 
skal til for at forsøget er lykkedes. På forhånd må man sige, at et forsøg 
med trivsel for at lykkes, må ende med at have været tilfredsstillende for 
flertallet af deltagere, og afvigende meninger om trivslen må ikke være for 
fundamentale.
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Derudover kan man nok pege på nogle konkrete ting, der kan bruges til 
at vurdere, om trivslen faktisk fandtes i forsøget:

1. om eleverne fik den eksamen, de ønskede, med et resultat, der ikke 
afveg fra, hvad de antagelig kunne have opnået ethvert andet sted

2. om der ikke var større afgang og bortflytning af elever end på andre 
tilsvarende skoler

3. om lærergruppen var lige så stabil som på andre skoler med hensyn 
til til- og afgang

4. om ændringer i skolens bestemmelser foregik på en ordnet og for
dragelig måde.
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Undervisningsministeriets bekendtgørelse, nr. 450 af 30. august 1974.

Bekendtgørelse om særlige styrelsesregler for Avedøre Statsskole.

I henhold til § 20, stk. 2, i lov om gymna
sieskoler og studenterkursus, jfr. lovbekendt
gørelse nr. 328 af 10. juli 1970, og § 5 i lov 
om højere forberedelseseksamen, jfr. lovbe
kendtgørelse nr. 263 af 11. maj 1973, fast
sættes herved følgende bestemmelser:

§ 1. Ved Avedøre Statsskole etableres der 
inden for rammerne af bestemmelserne i 
denne bekendtgørelse et forsøg med styre
former.

Stk. 2. Formålet med forsøget er at samle 
erfaringer, som kan bidrage til at belyse 
mulighederne for alternative styreformer i 
gymnasieskolen samt at give deltagerne er
faringer om demokratiske organers virke.

Styrelsesorganerne og deres kompetence.
§ 2. Avedøre Statsskole ledes af skolefor

samlingen i forbindelse med
1. koordinationsudvalget,
2. eventuelle andre udvalg nedsat af og 

blandt skoleforsamlingens medlemmer og
3. den kommitterede.

Denne bestemmelse fastslår, at Avedøre 
Statsskole ledes i et samspil mellem de 3 
nævnte organer, der har hver deres kompe
tenceområde. Hovedreglen er, at kompeten
cen (beslutningsretten) ligger hos skolefor
samlingen, med mindre det udtrykkeligt står 
nævnt i bekendtgørelsen, at den ligger hos 
andre. Se bemærkningerne til § 4 og følgen
de bestemmelser.

§ 3. Ved udøvelsen af ledelsesfunktio
nerne skal gældende love og administrative 
bestemmelser samt kollektive overenskom
ster og aftaler respekteres, for så vidt angår 
administrative bestemmelser dog med de 
afvigelser, der følger af denne bekendtgørel
se.

§ 4. Skoleforsamlingen har med de afvi
gelser, der følger af §§ 5-7, den kompetence, 
som efter de almindeligt for statens gymna
sieskoler og kursus til højere forberedelses
eksamen gældende regler tilkommer rektor, 
og den kompetence, som i henhold til §§ 9, 
10 og 14 i bekendtgørelse nr. 587 af 23. de
cember 1969 om lærerråd, lærerforsamlinger 
og samarbejdsudvalg ved statens gymnasie
skoler m. m. er henlagt til lærerrådet og 
samarbejdsudvalget.

Stk. 2. Skoleforsamlingen kan ikke på 
dagsordenen optage og kan ikke behandle 
sager om enkeltpersoner uden forudgående 
samtykke fra disse, og hvor det drejer sig 
om elever, der er undergivet forældremyn
dighed, fra dennes indehaver. Gives der ikke 
samtykke, behandles sagen af koordinati
onsudvalget eller af den kommitterede efter 
vedkommende enkeltpersons ønske.

Til § 4.

Hovedreglen for skoleforsamlingens kompe
tence som styrelsesorgan findes i denne be
stemmelse. Som eksempel på, hvad skole - 
forsamlingen har fået tillagt, kan nævnes:

1. Indstilling til direktoratet vedrørende 
f o r s øgsunde rvisning.

2. Anskaffelse og fornyelse af undervis
ningsmidler og større inventargenstande 
inden for skolens bevillinger.

3. Indstilling til direktoratet om anskaffel
se og fornyelse i andre tilfælde end de i 
punkt 2 nævnte.

4. Spørgsmål om eventuelle forholdsregler 
over for elever ved disciplinære forse
elser af grovere karakter. Se dog også 
§ 4 stk. 2.
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5. Budgetter inden for de tildelte bevillin
ger.

6. Byggesager.

7. Årsprøvernes ordning og omfang.

8. Ekskursioner.

9. Skolelokalernes anvendelse til andet for
mål end skolens/kursus' undervisning.

10. Introduktionsdage og studieuger (ansø
ges i direktoratet).

11. Fællestimer og studiekredse.

12. Fællesarrangementer som skoleballer, 
skolekomedier, sportsstævner etc.

13. Fritidsaktiviteter (fritidssport, - musik 
m. m.)

14. Kantine.

Listen er ikke udtømmende. For alle ek
semplerne gælder, at skoleforsamlingen en
ten træffer den endelige afgørelse eller afgi
ver indstilling til direktoratet i de sager, 
hvor den endelige afgørelse er direktoratets. 
Om forberedelse af spørgsmålene m. v. samt 
udførelse se § 10 og § 6 stk. 2.

§ 5. Skoleforsamlingen fastsætter:
1. Principper for stillingsopslag og ind

stillinger om stillingsbesættelse.
2. Principper for ansættelse og afskedig

else af timelærere, vikarer og overenskomst
lønnede tekniske og administrative medar
bejdere.

3. Principper for ansættelse af studievej- 
leder(e), jfr. § 7 i bekendtgørelse nr. 229 af 
24. april 1974, og af lærere i uddannelses- og 
erhvervsorientering, jfr. § 23 i bekendtgø
relse nr. 322 af 16. juni 1971.

4. Principper for tildeling af administra
tive hverv efter de herom gældende regler, 
jfr. for tiden cirkulære nr. 228 af 15. novem
ber 1966 med ændring af 10. august 1972.

5. Principper for tildeling af gensidige 
vikartimer, vagttimer og lignende.

6. Principper for vikartimernes fordeling 
ved længere vakancer.

7. Principper for instruktion, kontrol og 
påtalebeføjelse over for tekniske og admini
strative medarbejdere.

Stk. 2. Skoleforsamlingen høres om prin
cipper for time- og fagfordeling.

Til § 5.

Skoleforsamlingens kompetence begrænses i 
denne og de to følgende paragraffer (§ 6 og 
7).
§ 5 fastslår, at skoleforsamlingen kun skal 
fastsætte principielle retningslinier for de 
punkter, der opregnes i paragraffen. Opreg
ningen er udtømmende.
Et princip må ikke være så snævert, at det 
kun peger på en person eller en mulig løs
ning. Eksempel: Man kan godt fastsætte, at 
studievejlederen for HF skal være en lærer, 
der underviser i et fællesfag, selv om man 
herved udelukker blandt andet fysiklærere, 
fordi der dog bliver en række andre valgmu
ligheder tilbage, og fordi princippet kan for
klares med, at man ønsker at sikre, at stu
dievejlederen underviser så stor en gruppe 
elever som muligt, men man kan ikke fast
sætte, at studievejlederen skal være en læ
rer med en bestemt fagkombination, når 
man derved rent faktisk peger på én eller et 
lille fåtal.
Skoleforsamlingen kan ikke ændre en afgø
relse, som koordinationsudvalget har truffet 
i en konkret sag, ved bagefter at ændre prin
cipperne.

§ 6. Koordinationsudvalget udøver i 
overensstemmelse med de af skoleforsam
lingen fastsatte principper den kompetence, 
der ellers tilkommer en rektor vedrørende 
de i § 5, stk. 1 omhandlede spørgsmål.

Stk. 2. Koordinationsudvalget drager 
endvidere i det omfang, hvori det fastsættes 
af skoleforsamlingen, omsorg for udførelsen 
af dennes beslutninger.

Koordinationsudvalgets kompetence fastlæg
ges i denne bestemmelse. AHe de punkter, 
der opregnes i § 5 stk. 1 besluttes og udføres 
af dette udvalg. Desuden kan skoleforsamlin
gen beslutte at lægge yderligere ting til ud
førelse i udvalget (jfr. stk. 2), men skole
forsamlingen kan også vælge i stedet for at 
nedsætte andre udførende udvalg (jfr. § 10) 
til punkter, der ikke står i § 5 stk. 1.
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§ 7. Den kommitterede påser, at beslut
ninger, der er truffet af skoleforsamlingen 
og koordinationsudvalget, er i overensstem
melse med gældende regler, og at tidsfrister, 
høringsbestemmelser og meddelelsespligt 
efter gældende regler overholdes. Skønner 
den kommitterede, at en beslutning er i 
strid med gældende regler, og opretholdes 
beslutningen, indbringer den kommitterede 
med opsættende virkning beslutningen for 
undervisningsministeriet, der afgør legali
tetsspørgsmålet.

Stk. 2. Den kommitterede udover den 
kompetence med hensyn til optagelse af ele
ver og afholdelse af eksamen, som ellers til
kommer en rektor.

Stk. 3. Den kommitterede udover den 
kompetence med hensyn til antallet af klas
ser og grenhold samt time- og fagfordelings
planer, som ellers tilkommer en rektor.

Stk. 4. Den kommitterede er formand for 
skolenævnet.

Stk. 5. Den kommitterede varetager de 
funktioner, der ellers påhviler en rektor ef
ter loven om statens regnskabsvæsen og re
vision og de herom fastsatte nærmere be
stemmelser.

Stk. 6. Den kommitterede kan ikke vælges 
til medlem af udvalg, men har ret til at del
tage i udvalgsmøder uden stemmeret og har 
pligt hertil, når et udvalg ønsker det.

Stk. 7. Den kommitterede tilstiller koordi
nationsudvalget og andre udvalg, som det 
måtte vedrøre, genpart af sine skrivelser, 
medmindre særlige forhold, herunder navn
lig hensyn til personer, taler herimod.

Til § 7.

I § 7 er den kommitteredes opgaver beskre
vet.
For at garantere eleverne/de studerende ved 
Avedøre Statsskole en studenter- eller HF- 
eksamen af samme gyldighed som på landets 
øvrige gymnasier og HF-kursus har man 
forbeholdt den kommitterede kompetencen 
med hensyn til optagelse af elever og afhol
delse af eksamen. Som en følge af dette har 
den kommitterede også afgørelsen i fastsæt
telsen af time- og fagfordeling og af opret
telse af grenhold. Eftersom mødepligten er 
knyttet til retten til at gå op til eksamen, er 
det også den kommitterede, der skal sikre 
gennemførelsen af varsling og indstilling om 

overgang til privatiststatus eller ikke-opryk- 
ning som følge af ikke-indstilling.
De vigtigste bestemmelser om hans område 
findes i gymnasielovens §§ 10 til og med 14 
og § 17 samt i bekendtgørelse af 15. decem
ber 1966 om optagelse af elever i 1. gymna
sieklasse jfr. bekendtgørelse af 9. februar 
1961 §§ 2 og 3, i bekendtgørelse af 12. marts 
1973 om eksamensordning og karaktergivning 
m. v. og i cirkulære af 26. marts 1973 om 
evaluering og meddelelser til hjemmene. 
Afgrænsningen af den kommitteredes og ko
ordinationsudvalgets opgaver i forhold til 
skoleforsamlingen må i øvrigt fremgå af kon
krete afgørelser truffet af undervisningsmi
nisteriet og af den praksis, der fæstner sig 
i løbet af forsøget.
Man må være opmærksom på, at beslutnin
ger, der er truffet af styrelsesorganerne på 
Avedøre Statsskole (skoleforsamling, koor
dinationsudvalg, den kommitterede), kan æn
dres af ministeriet. Det betyder, at ministe
riet ikke alene skal påse, at gældende regler 
overholdes, men også kan ændre beslutning
er, der er skønsmæssige, for eksempel be
høver ministeriet ikke at følge en indstilling 
om ansættelse fra skolen.
I henhold til de almindelige regler for admi
nistrativ rekurs kan ethvert medlem af sko
leforsamlingen indanke en afgørelse truffet 
af skoleforsamling, koordinationsudvalg el
ler kommitteret for direktoratet for gymna
sieskolerne og HF respektive for løn- og 
personaleafdelingen. For at sikre at arbej
det med at skabe en praksis omkring forsø
get forløber så effektivt som muligt, hen
stiller direktoratet, at henvendelser om for
tolkning eller afgørelser normalt foregår 
skriftligt gennem styrelsesorganerne.

Til § 7 stk. 3.

Det vil være naturligt, at den kommitterede 
hører skoleforsamlingen om antallet af klas
ser og grenhold (den endelige afgørelse lig
ger i direktoratet), ligesom han efter § 5 
stk. 2 er forpligtet til at høre skoleforsam
lingen om principperne for time- og fagfor
deling.
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Endelig kan den kommitterede efter lærer
gruppens ønske, forelægge denne skolens 
forslag til klasser og grenhold samt time- 
og fagfordelingsplaner til høring inden den 
endelige udformning af planerne.
Generelt kan det siges, at den kommitterede 
er direktoratets repræsentant på skolen (§ 7 
stk. 1) idet han netop udfører de kontrolfunk
tioner, som direktoratet udøver over for alle 
øvrige skoler. Det er et tilsyn, der dels skal 
sikre, at skolen drives i overensstemmelse 
med gældende love og regler, dels garantere, 
at undervisningen overholder de krav, som 
gør eksamen adgangsgivende til videre ud
dannelse.

Styrelsesorganernes sammensætning 
og virksomhed.

§ 8. Skoleforsamlingen består af alle ele
ver, alle lærere, herunder den kommitterede, 
og de ved skolen ansatte tekniske og admi
nistrative medarbejdere.

Til § 8.

Det fastsættes heri blandt andet at den kom
mitterede er medlem af skoleforsamlingen 
og af lærergruppen. Som medlem af skole
forsamlingen har han de samme rettigheder 
som alle andre medlemmer, bortset fra at 
han ifølge § 7 stk. 6 ikke kan vælges til med
lem af udvalg.
Alle medlemmer af skoleforsamlingen har 
tale- og stemmeret samt valgret, og alle er 
med undtagelse af den kommitterede valgba
re til udvalg, herunder koordinationsudval
get.
Hvis et medlem af skoleforsamlingen har 
flere funktioner på skolen, har den pågælden
de kun en stemme og tilhører den gruppe, 
som hans/hendes hovedhverv viser. Elever 
hører til elevgruppen, også selv om de i et 
vist omfang udfører TAP arbejde.

§ 9. Koordinationsudvalget, der nedsæt
tes for et halvt år ad gangen med funktions
perioder begyndende den 1. oktober og den
1 . april, består af en formand og 7 andre 
medlemmer. Formanden vælges ved direkte 
valg af og blandt skoleforsamlingens med
lemmer. 3 medlemmer vælges af og blandt 

eleverne, 3 medlemmer af og blandt lærerne 
og 1 medlem af og blandt de tekniske og 
administrative medarbejdere.

Stk. 2. Inden for funktionsperioden kan 
en trediedel af skoleforsamlingcns medlem
mer kræve afstemning om formandens för
bliven. Stemmer flere imod end for forman
dens förbliven, træder formanden tilbage. 
Skoleforsamlingen vælger derefter snarest 
muligt en ny formand, der tiltræder udval
get for resten af dets funktionsperiode. Er 
den nye formand i forvejen medlem af koor
dinationsudvalget, vælges der desuden for 
resten af funktionsperioden et nyt medlem.

Til § 9.

Denne paragraf beskriver koordinationsud
valget. Den bygger på den grundidé, som 
man kan finde i grundlove for forbundsstater, 
nemlig at man har en forsamling, hvor re
præsentationen er proportional, og én, hvor 
hver del eller gruppe har lige mange repræ
sentanter. Denne bestemmelse har til for
mål at forhindre, at de mindre grupper majo
riseres af de store.
Man har fundet, at der også på en skole ek
sisterer grupper, der har interesser, der 
ikke i alle henseender er sammenfaldende 
med en hel forsamlings. For både lærere og 
TAP gælder, at deres ansættelse er betalt, 
og at deres økonomiske og familiemæssige 
forhold er afhængige af skolen på en måde, 
som elevernes ikke er. Dertil kommer, at 
lærere og TAP vil kunne være ansat på ste
det i op til omkring 40 år, mens elevernes 
funktionstid normalt er 2 eller 3 år. Disse 
baggrunde har ført til, at man har ment, at 
grupperne, som interessegrupper, måtte 
sikres repræsentation uanset størrelse. Et 
andet grundprincip har været, at ingen en
keltgruppe måtte have flertal i koordinations
udvalget. Dette og det lige antal medlemmer 
skal sikre, at resultater nås ad forhandling. 
Når modellen imidlertid bygger på en idé om 
interessegrupper, der forhandler sig til ret
te om konkrete afgørelser, virker det ganske 
urimeligt, at repræsentanterne for disse 
grupper skulle opstilles og/eller vælges af 
de andre grupper. Det er derfor fastsat, at 
hver gruppe opstiller og vælger sine repræ- 
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sentanter til koordinationsudvalget og det vil 
være i strid med både motiver og ord i § 9 
at søge at omgå dette forhold.
Den samlende person i udvalget er forman
den, der kommer til at repræsentere hele 
skoleforsamlingen i kraft af sit direkte valg, 
og som i kraft af recall-reglen (skolefor
samlingen kan tilbagekalde sit mandat i valg
perioden) kan tale med vægt på forsamling
ens vegne over for grupperne.
Denne mæglende og formidlende rolle vil væ
re af afgørende betydning for forsøgsforløbet.

Stk. 4. Skoleforsaiiilingen kan ikke tage 
endelig stilling til såger, som ikke har været 
optaget rettidigt på dagsordenen.

Stk. 5. Det fastsættes i forretningsorde
nen, hvem der sørger for indkaldelse til 
møderne.

Til § 12.

Skoleforsamlingsmøder bør placeres således 
i skemaet, at undervisningstimer ikke falder 
væk og således at flest mulig kan deltage uden 
for stort afbræk i fritiden.

§ 10. Skoleforsamlingen kan efter behov 
nedsætte andre udvalg blandt sine medlem
mer til at udføre beslutninger, der træffes af 
skoleforsamlingen om andre spørgsmål end 
de i § 5, stk. 1 nævnte, og hvis udførelse 
ikke henlægges til koordinationsudvalget.

Stk. 2. Udvalgene kan efter skoleforsam
lingens bestemmelse forberede sager og fore
tage indstillinger til fremlæggelse i et skole
forsamlingsmøde, før sagerne optages til 
endelig behandling.

§ 11. Skoleforsamlingen og koordinati
onsudvalget fastsætter selv deres forret
ningsorden inden for de i §§ 12-15 fastsatte 
regler.

Stk. 2. Nedsættes der udvalg i henhold til 
§ 10, afgør skoleforsamlingen, om der for 
udvalget skal fastsættes forretningsorden og 
i bekræftende fald af hvem.

Stk. 3. Forretningsordenerne skal være 
tilgængelige for interesserede.

§ 12. Det fastsættes i forretningsordenen 
for skoleforsamlingen, hvornår der afholdes 
ordinære møder. Skoleforsamlingen skal 
afholde møde mindst én gang om måneden 
undtagen i månederne juni og juli.

Stk. 2. Ekstraordinære møder i skolefor
samlingen skal afholdes, når mindst 20 med
lemmer af skoleforsamlingen, 3 medlemmer 
af koordinationsudvalget, formanden for 
koordinationsudvalget eller den kommitte
rede krævet det.

Stk. 3. Dagsordenen offentliggøres ved 
opslag senest 2 dage før mødet. Forslag til 
dagsorden skal stilles senest 3 dage før mø
det. Til behandling af hastende sager kan 
møder dog afholdes uden overholdelse af 
disse tidsfrister.

§ 13. Koordinationsudvalget afholder 
møde, når 3 medlemmer, formanden eller 
den kommitterede kræver det.

Stk. 2. Dagsordenen offentliggøres ved 
opslag senest dagen før mødet. Til behand
ling af hastende sager kan møder dog afhol
des uden overholdelse af denne tidsfrist.

Stk. 3. Møderne er åbne for alle medlem
mer af skoleforsamlingen, medmindre det på 
grund af sagens beskaffenhed eller omstæn
dighederne i øvrigt findes nødvendigt eller 
ønskeligt, at behandlingen sker for lukkede 
døre.

Stk. 4. Formanden sørger for indkaldelse 
til møderne.

Til § 13 stk. 3.

Såfremt tilhørere til åbne møder skal have 
taleret (stemmeret tilkommer altid kun med
lemmer), kræves alle udvalgsmedlemmers 
samtykke.
Under hensyn til opgavernes art (se § 6 og
§ 5 stk. 1) vil koordinationsudvalgets møder 
ofte være lukkede for skoleforsamlingens 
medlemmer.
Beslutning om at lukke møder træffes med 
almindelig stemmeflerhed i udvalget. Se i 
denne forbindelse også § 4 stk. 2, hvorefter 
der i sager vedrørende enkeltpersoner kræ
ves forudgående samtykke til åben behand
ling.
Såfremt spørgsmålet drejer sig om ansættel
se eller afskedigelse af personale, medfører 
sagens natur, at mødet skal være lukket, 
med mindre ansøgeren giver tilladelse til at 
åbne mødet.
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§ 14- Skoleforsamlingen og koordinati
onsudvalget træffer afgørelser ved alminde
ligt stemmeflertal. Et forslag er vedtaget, 
når flere har stemt for end imod forslaget.

§ 15. Skoleforsamlingens afgørelser, ind
stillinger og udtalelser meddeles den kom
mitterede og koordinationsudvalget samt 
eventuelt andre udvalg skriftligt med oplys
ning om de i skoleforsamlingen stillede for
slag og med angivelse af det antal medlem
mer, der har været til stede, og af antallet af 
stemmer for og imod hvert enkelt forslag.

Stk. 2. Referat af koordinationsudvalgets 
møder offentliggøres ved opslag.

Stk. 3. Genpart af skrivelser fra koordina
tionsudvalget og fra andre udvalg tilstilles 
den kommitterede.

Til § 15.

Bestemmelserne skal først og fremmest sik
re, at informationen om afgørelser og beslut
ninger bliver bred nok. Desuden er det, af 
hensyn til at det drejer sig om et forsøg, væ
sentligt, at der findes et fuldstændigt mate
riale til brug for rapporter om forsøget og 
til brug for evalueringen af forsøget under
vejs og ved dets afslutning.

Forskellige bestemmelser.
§ 16. Lærere, elever samt tekniske og 

administrative medarbejdere kan efter be
hov danne fraktioner og afholde møder.

§ 17- Undervisningsdirektøren for gym
nasieskolerne og højere forberedelseseksa
men kan efter indstilling fra skolen i særlige 
tilfælde tillade afvigelse fra bestemmelserne 
i bekendtgørelsen.

§ 18. Forsøget påbegyndes den 1. okto
ber 1974 og fortsættes til slutningen af sko
leåret 1979-80.

Stk. 2. Skolen udarbejder løbende rappor
ter over forsøgets forløb. Disse rapporter 
indsendes til direktoratet for gymnasiesko
lerne og højere forberedelseseksamen.

Forskelligt:

For møder og sagsbehandling gælder lovgiv
ningens almindelige bestemmelser om tavs
hedspligt for personer, der virker i offentlig 
tjeneste og hverv, jfr. straffelovens §§ 152 
og 263 stk. 2.
Dispensation for mødepligtsbestemmelserne 
for elever, der deltager i udvalgsarbejde 
m.v. kan ikke på forhånd fastlægges. Der 
vil, som i alle normale forsømmelsessitua
tioner, ske en konkret bedømmelse af den 
pågældende elevs/studerendes forsømmelser, 
og på dette grundlag blive taget stilling til 
indstilling til eksamen.

Undervisningsministeriet, den 30. august 1974.

Tove Nielsen. / J. Munck-Hansen.
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Nok reform, 
men ikke revolution

N. GuBIberg- 
Hansen

Forsøget med styreformer på Avedøre Statsskole. Et forsøg, hvis interesse 
går langt ud over gymnasieområdet
Bekendtgørelsen af 30. august 1974 lægger op til et realistisk forsøg på en 
normal skole - ikke et sekterisk forsøg

1. oktober 1974 trådte den med 
spænding ventede bekendtgørelse 
for forsøg med styreformer i kraft, 
og dermed er Avedøre Statsskole i 
indtil 6 år hjemsted for et forsøg på 
at give alle grupper på en gymnasie
skole mere medindflydelse på sko
lens daglige ledelse og - forhåbent
lig - dermed mere interesse for, 
hvad der foregår på hele skolen og 
mere tilfredshed med de år, de an
vender på den, hvad enten det nu er 
2 (som HF’erne) eller 40 (som lære
re og TAP).
Det er et forsøg, hvis interesse går 
langt ud over gymnasiets område: 
viser Avedøreforsøget vejen til nye 
styreformer i 16-19 års uddannel
serne med smidigere og mere reelle 
former for medbestemmelse, kan 
dette få betydning for andre skole
former end blot gymnasiets.

Grundtanken
Grundtanken i forsøget er, at man 
ved at øge medbestemmelsen kan 
bidrage til at alle på skolen oplever 

skolen og dens problemer som mere 
vedkommende, og at de samtidig 
kan gøre erfaringer om, hvordan ar
bejdet i forberedende, besluttende 
og udøvende organer foregår. Et 
udvalg af eksperter, der har beskæf
tiget sig med ungdomsproblemer i 
USA under ledelse af sociologen 
James Coleman (Coleman (ed.): 
Youth: Transition to Adulthood, 
University of Chicago Press 1974) 
siger: »Før var det hjemmet, der 
dominerede det opvoksende barns 
verden. Nu er dette på det formelle 
område overtaget af skolen og på 
det uformelle af de jævnaldrende. 
Dilemmaet er imidlertid, at skolen 
som socialt system ikke har midler 
til at erstatte hjemmet. Den er »ind
læringsrig«, men »handlingsfattig«, 
og socialiseringsprocessen kræver 
»handlingsrige« omgivelser, som kan 
give sociale erfaringer, der gælder 
også i det virkelige liv.« Dette, sam
menholdt med at skolen deler fage
ne op i indtil 8 daglige doser å 45 
minutter, betyder, at det ofte er 
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vanskeligt at få elever til at interes
sere sig for skolen som system, for 
skolen, som noget vedkommende. 
Forsøget med at øge medindflydel
sen skal søge at modvirke dette.
Forsøget blev forberedt i et udvalg 
med repræsentanter for GL, DGS, 
LAK, skolen (rektor, en lærer, en 
elev, en TAP) og direktoratet. Ud
valgets indstilling til ministeren var 
på én detalje nær énstemmig, og den 
bekendtgørelse, der er resultatet af 
udvalgsarbejdet, følger i alt væsent
ligt udvalgets tanker.

Tre instanser
Forsøget opererer med 3 sideordne
de instanser på skolen: skoleforsam
lingen, koordinationsudvalget og den 
kommitterede. Den indflydelse, som 
skoleforsamlingen har fået, er dels 
hentet fra rektorembedet, dels fra 

lærerrådet, som ikke findes på 
Avedøre statsskole.
Ser man på bekendtgørelsen, frem
går det umiddelbart, at opregningen 
af henholdsvis koordinationsudval- 
gest og den kommitteredes kompe
tence fylder mere end skoleforsam
lingens. Dette skal dog ikke forlede 
nogen til at tro, at linjeantallet er 
mål for indflydelsen. Opregningerne 
er udtømmende: koordinationsud
valg og kommitteret har nøjagtigt 
den indflydelse, som bekendtgørel
sen fastslår. Alle andre beslutninger 
tilkommer skoleforsamlingen. Et af 
udvalgets problemer var netop, at 
der ikke findes nogen liste over en 
rektors ansvar og beslutningsområ
der. Skoleforsamlingen har fået mu
lighed for at behandle ethvert pro
blem, ethvert spørgsmål, som ikke 
udtrykkelig er undtaget.

Bygningen stod fiks og færdig, da vi 
startede skolen op i 1973
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Tre begrænsninger
Der er tre begrænsninger i skolefor
samlingens mulighed for totalt at 
afgøre skolens sager: 1. som en min
dretalsbeskyttelse er det bestemt, at 
enkeltpersoners forhold kun kan be
handles af skoleforsamlingen med 
deres samtykke, 2. som en garanti 
for at eksamen ved Avedøre Stats
skole har nøjagtig den samme kom
petence som enhver anden studen
ter- eller HF-eksamen er de bestem
melser i gymnasieloven, der dækker 
eksamensretten, lagt hos den kom
mitterede, 3. sager, som vedrører 
ansættelse og afsked og nogle sager, 
som i særlig høj grad vedrører det 
ansatte personales forhold, er lagt 
hos koordinationsudvalget, hvor re
præsentationen har et overtal af læ
rere og TAP i forhold til deres antal 
på skolen.

Forhandlingsudvalg
Modellen med koordinationsudvalg 
og skoleforsamling, der kan minde 
om den model, man finder i for
bundsstater, hvor det ene kammer 
repræsenterer helheden, mens det 
andet giver lige stor repræsentation 
til delene, er udsprunget af ideen 
om, at der på en skole dels er store 
områder, hvor alle grupper har fæl
les interesser, dels nogle begrænsede 

områder, hvor man kan udskille 
grupper med reelt forskellige inter
esser. Det er disse interesseområder, 
der er henlagt til koordinationsud
valget, og som er baggrunden for, at 
udvalget er sammensat på en sådan 
måde, at ingen enkeltgruppe har 
flertal i det. Det får dermed karak
ter af forhandlingsudvalg, lige som 
samarbejdsudvalget har det på de 
øvrige skoler. Et nyt moment ved 
koordinationsudvalget er, at det har 
en formand udpeget ved direkte 
valg og med stor ansvarlighed over 
for skoleforsamlingen. Netop denne 
ansvarlighed giver formandens ord i 
udvalget en meget betydelig vægt, 
fordi hun kan tale i forvisning om 
at have skoleforsamlingens tilslut
ning bag sine synspunkter.
Avedøreforsøget kan forhåbentlig 
tjene til at reformere styringen af 
skolens (og andre skolers) dagligdag. 
Det ligger i bekendtgørelsen (som 
det lå i udvalgets kommissorium), 
at den tilstræber en reform, men ik
ke en revolution. Det er en vigtig 
side af pædagogisk udviklingsarbej
de, at dets resultater kan generalise
res, dvs. anvendes andre steder end 
i forsøget selv. Bekendtgørelsen læg
ger op til et realistisk forsøg på en 
normal skole - ikke til et sekterisk 
forsøg. Deri ligger såvel dens be
grænsning som dens værdi.
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Lærer-kommentar
Vivian Balslev

Marianne 
Dideriksen

- Katastrofal fejltagelse, at den kommitterede fremtræder som en blanding 
af en traditionel rektor og en jurist, og at han samtidig er lærer på skolen 
- Koordinationsudvalget får alt for stor indflydelse
- Angsten for et »elewælde« lyser ud af bekendtgørelsens paragraffer

Udgangspunktet for vor vurdering 
af bekendtgørelsen om særlige sty
relsesregler for Avedøre Statsskole 
er de forestillinger, vi har om, hvad 
en demokratisk skole er, og hvordan 
en »demokratisk styreform« bør 
praktiseres.
Demokrati på en skole er en »styre
form, hvor alle på skolen - dvs. ele
ver og ansatte - har lige indflydelse 
på de ting, der foregår - altså reel 
medbestemmelse«. Dette betyder en 
ophævelse af det forhold, at nogen 
bestemmer mere end andre, en op
hævelse af formynderiet.
Konsekvenserne af denne opfattelse 
er, at man opretter en skoleforsam
ling bestående af alle elever og an
satte på skolen. Denne forsamling 
er skolens højeste myndighed - det 
er her diskussionerne foregår og be
slutningerne træffes (det er forhå
bentlig overflødigt at pointere, at 
hver person har en stemme ved even
tuelle afstemninger).
Hvordan dette skal fungere må være 
op til den aktuelle forsamling, dvs. 
at man her må beslutte, hvem der 
skal komme med diskussionsoplæg, 
om der skal nedsættes udvalg, hvil

ke udvalg der skal nedsættes, hvor
dan disse skal arbejde, og på hvil
ken måde beslutninger skal effektue
res.

Katastrofal fejltagelse
Hvis man på baggrund af dette ser 
på den foreliggende bekendtgørelse, 
kan man for det første konstatere, 
at der ikke er tale om lige indflydel
se til alle. Der skelnes klart mellem 
beføjelser tillagt skoleforsamlingen 
og beføjelser tillagt den kommitte
rede.
Det er en katastrofal fejltagelse, at 
den kommitterede i direktoratets fo
restillingsverden fremtræder som en 
blanding af en traditionel rektor og 
en jurist, der påser at reglerne over
holdes, hvortil kommer, at han sam
tidig er lærer på skolen. Hvad der 
ydermere giver ham en særstilling 
er, at han som den eneste har ret til 
at deltage i alle udvalgsmøder. Det
te forrykker forholdet mellem den 
formelle og reelle indflydelse.
Elevoptagelsen og eksamensretten 
er bevaret hos den kommitterede. 
Af eksamensretten kan udledes en 
meget vidtgående kompetence. Vårs- 
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lingsproceduren, hele forsømmelses- 
og forsømmelighedsproblematikken 
er således den kommitteredes an
svar. I denne forbindelse er det også 
værd at nævne, at en paragraf om 
elevdeltagelse ved lærerforsamlings
møder helt er udgået.
De spørgsmål, som er af vital betyd
ning for eleverne, har de altså ingen 
indflydelse på.

For stor indflydelse
For det andet kan man konstatere, 
at man ikke har villet overlade til 
skoleforsamlingen selv at finde ud 
af, hvordan den skal fungere. Af be
kendtgørelsens § 6 fremgår, at et 
udvalg, koordinationsudvalget - 
valgt af og blandt forskellige grup
peringer på skolen - skal udøve den 
kompetence, der er tillagt skolefor
samlingen, og skoleforsamlingen 
skal kun fastsætte principper for, 
hvorledes kompetencen inden for 
visse afgrænsede områder skal ud
øves.
På denne måde får koordinations
udvalget en alt for stor indflydelse, 
idet de endelige beslutninger tages i 
dette organ, og principper er, som 
bekendt, nemme at manipulere med.

Angsten for »elevvælde«
Disse forhold kan man - efter vores 
opfattelse - kun tage som udtryk 
for, at flertallet i det udvalg, der har 
udarbejdet bekendtgørelsen, ikke 
har turdet tage det afgørende skridt 
for at etablere en demokratisk skole. 
Hvad motiverne bag dette end er, 
er det klart, at angsten for et »elev
vælde« lyser ud af disse §’er.
Hvis man imidlertid ser på bekendt
gørelsens egen formålsparagraf (§ 1, 
stk. 2), kan man konstatere, at den 

skitserede struktur er i smuk over
ensstemmelse med denne. Man vil 
»samle erfaringer som kan bidrage 
til at belyse mulighederne for alter
native styreformer i gymnasiesko
len«, og til dette formål etablerer 
man en styringsstruktur, som - gan
ske vist - afviger fra den måde, 
hvorpå andre gymnasier styres - 
elever, lærere og tap’er har i fælles
skab nogle beføjelser, som de ikke 
har på andre gymnasier, men man 
har ophævet lærerrådet og frataget 
rektor nogle enkelte beføjelser, og 
man har inddraget tap’erne i sko
lens liv.
Endvidere vil man »give deltagerne 
erfaringer om demokratiske orga
ners virke«. Ja, hvis man med de
mokratiske organer mener de orga
ner, der er styrende i et parlamenta
risk system, vil man med dette for
søg uden tvivl være i stand til at gi
ve deltagerne nogle erfaringer om, 
hvor ringe en indflydelse de har på 
disse organers måde at fungere på, 
og i denne forstand kan man kun 
betegne forsøget som »realistisk«.

Naive forestillinger
Tilbage står så kun at notere, at vi 
er mødt op med nogle naive fore
stillinger, om hvad man kan forven
te sig af et forsøg med demokratiske 
styreformer, der kører i statsligt regi. 
Den borgerlige stat kan naturligvis 
ikke hæve sig over de modsætnin
ger, der eksisterer i det borgerlige 
samfund. Den er et produkt af dette 
samfund, og derfor kan den natur
ligvis heller ikke etablere et forsøg, 
der muligvis vil bibringe deltagerne 
erfaringer om, at det samfund, de 
befinder sig i, i egentlig forstand er 
udemokratisk.
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Når dette er sagt, må vi erkende, at 
der foreligger en bekendtgørelse, 
som vi må prøve at få det bedste ud 
af. Dvs at vi må bekæmpe det pam
pervælde, som ligger i den repræsen
tative struktur. Dette må ske ved en 
bevidstgørelse og aktivisering af 
skoleforsamlingen, så den »opdra
ges« til ikke uden videre at accepte
re højere instansers beslutninger. 
Formålet må være at få skolefor

samlingen til at træffe så mange re
elle beslutninger som muligt, og der
ved reducere koordinationsudvalget 
til et rent administrativt organ.

Vi gør os ingen forestillinger om, at 
det bliver nemt, men hvis pyramide
strukturen skal nedbrydes, er denne 
bevidstgørelse nødvendig, således at 
en stemme bliver en reelt kvalifice
ret stemme. •
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lx fik den opgave i dansk at beskrive et skolemøde en bestemt dag på en 
A4-side og vi har brugt en del af resultaterne til at beskrive skoleforsamlin
gen.

Desuden bad vi adskillige andre at ytre deres meninger om skoleforsam
lingen.

Skoleforsamlingen, som i princippet 
er skolens øverste myndighed
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Et skolemøde.'
ooKlokken er 11

Folk stimier ind i kantinen.
En del bliver i hallen. De "gambler" - læser avis - sludrer.
Vi (mødedelt. ) sætter os på gulvet.

Der spørges: "Vil du være ordstyrer? " - "Nej.'"
"Vil du?" - "Nej", forvirring, "Vil du? " 
"Okay"

Vivian er ordstyrer.

Mødets punkter: Thehus. Ole
Rapport fra udvalg
Oprydning efter DGS. Pia

En skal have kakao. Det larmer. Man kigger.

Fest på fredag, ly

"(Mange emner i dag, mon vi når det? )"

15Klokken er 11

1. punkt Ole: "Det drejer sig om bla. bla................ "
Jesper: "Nej, det er noget gas.......................... '
Marianne: "Til Jesper. Kan du ikke se, det 

er bedøvende ligemeget. "

Diskussionen kører. Det er de samme, som siger noget. 
Forsamlingen (undt. de få aktive) virker helt apatisk.

Ole: "Det synes jeg ikke bla................................"
Bente: "Det kan man ikke"

Vivian: "Skal vi træde til afstemning? "
Folk vågner, men som oftest for sent, de ved ikke, hvad det går ud 
på. De stemmer bare.

For: 1-2-3-4
1-2-3-4-5

Der tælles.
Om igen, man har talt forkert.
1-2-3-4.....................-14-15-16

Resultat: 44 for, 14 imod.
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Det er vedtaget, næste punkt.

Wallin: "Hvem tager referat?"
Vivian: "Gør du ikke? "
Wallin: "Nej"
Vivian: "Hvem tager referat? - Bente, fint

30Klokken er 11

Næste punkt, lang debat.

"(Jeg vil sige noget, tør jeg? Oh.' - jeg dummer mig bare)"

En skal have kakao. Det larmer. Man kigger (vågner).

"HOLD KÆFT MAND DU SNYDER.' (Ned bag scenen)

Vivian: "i stedet for at larme dernede, 
kunne I komme op og deltage i 
mødet, eller også gå et andet 
sted hen. "

35
Klokken er 11

Debatten kan genoptages.

Punktet diskuteres på kryds og tværs.
Gentagelser. De kommer ingen steder.
Som en ørkenvandring.'

40Klokken er 11

Nu kommer festen først om på S. F. næste torsdag.

"(Vi skal have matematik. Har du lavet blækmatematik? )"
"Nej, har du?" - "(Nej)"

45Klokken er 11 Det ringer

Skolemødet er færdigt. Vi nåede 2 af 4 punkter.
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En skoleforsamling

Vi befinder os på Avedøre Statsskole. Klokken er snart 11. Langt fra 
høres højrøstede stemmer nærme sig. De har et bestemt mål, nemlig det 
øverste niveau i spisesalen. Pludselig bliver svingdøren revet op. En skri
gende hob af mennesker vælter ind. En bryder ud af flokken, i spurt for at 
få en stol, for at blive befriet fra det hårde gulv. Resten af flokken følger 
eksemplet. "Spær en stol til mig" råbes der fra en, der forgæves forsøger 
at følge med. Efter et par minutter, måske ti, har larmen endelig lagt sig.

Alle har fået en plads. En på gulvet. En på en stol, eller endda i det 
røde gelænder. Nogen har allerede fundet deres mad frem. Andre deres 
strikketøj, nogen udøver endda begge discipliner på en gang. Pludselig høres 
en høj gennemtrængende stemme inde fra midten. Dirigenten har bedt om ro. 
Mødet begynder. Men uroen har ikke lagt sig helt, og en lærer flyver op fra 
sin stol og fortsætter ned til det laveste niveau, hvor en samling elever mo
rer sig fortræffeligt. De bliver tysset ned, og læreren vender stolt tilbage 
med sejren i øjnene. Dirigenten opløfter igen sin kønne røst, dog med bag
grundsstøj fra automater og fra svingdøren, der smækker i. Nu er der af
stemning. Ivrige fingre vifter i luften, mens et par forvirrede individer for
søger at få dem alle talt, dog kun i larmen fra automaten og svingdøren, som 
lukker med et brag.........................................

Jan Rasmussen lx

De par gange, jeg har været til skoleforsamling, har jeg fået det ind
tryk, at de få, der siger noget, til gengæld kan bestemme alt, hvad der bli
ver sat op ved mødet, netop fordi der ikke er ret mange, der tør protestere. 
De resterende, der "deltager" ved mødet, sidder der nærmest, fordi de føler, 
det er deres pligt at komme - men hvad de egentlig sidder der for - det ved 
jeg ikke. Ok - nu skal jeg heller ikke påstå, at hvis man er passiv ved et 
møde, kan man ligeså godt holde sig væk. Det er selvfølgelig bedre at være 
passiv end slet ikke at dukke op. Jeg vil godt indrømme, at jeg hellere vil 
sidde i de bløde stole og lave lektier end at sidde på min flade røv og høre på 
de samme 10 mennesker føre en diskussion. Jo, du har helt ret i, at jeg så 
burde være den, der rejste sig op ved et møde og opfordrede alle de sløve 
padder til at sige noget, i stedet for bare at kritisere i et væk . . . men for 
satan hvor er det svært.'

Palle Grønbæk Sørensen lx
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Skolemøde 6/3 1975

Elever, lærere, T.A.P.-er.
Alle elementer i skoleforsamlingen.
Der er ikke så mange elementer, som der burde.

Emner diskuteres.
Som altid de samme personer, der taler.
Resten lytter til.
De afgiver stemme, når ting besluttes.

I dag skal diskuteres thehus og kantinedrift.
De samme personer taler.
Skal thehus og kantine have fælles indkøb?
Det afgør elementerne.
Afstemning.

Skal thehusets regnskab fremlægges for skoleforsamlingen eller kantinen?

Det afgør vi. 
Afstemning.

Hvor tit skal regnskabet fremlægges?
Det afgør elever, lærere og T. A. P. -er. 
Afstemning.
De samme personer har talt.

Ulla Ix

Jeg synes, den første væsentlige ting man lægger mærke til ved et 
skolemøde, er at der ikke er ret mange til stede, så kan man jo spørge sig 
selv hvorfor, dette er tilfældet, og jeg mener, at en af grundene til den mang
lende interesse, som folk viser disse skolemøder, skyldes, at de samme ting 
debatteres over flere møder, og er man så fraværende til et af møderne, er 
man ligesom kommet lidt bagefter til det næste møde. En anden grund til, at 
et skolemøde kan virke uinteressant, er, at det næsten er de samme som ta
ler hele tiden, som nu f. eks. på mødet den 6/3 1975, hvor det var Ole og 
to-tre andre, der talte hele tiden, dette er måske lidt overdrevent, men jeg 
tror, at der er mange, der får den opfattelse, at hele skolemødet kun er til, 
for at de tre-fire folk kan snakke sammen, om ting, som f. eks. på skolemø
det den 6/3 1975, der synes folk lidt uvedkommende, og dermed mener jeg 
den problematik omkring de paragraffer som Ole ville have vedtaget.

Skolemøderne ville sikkert være mere interessante, hvis alle mødte op 
og sagde deres mening, men det er jo svært at stå frem og sige noget, hvis 
man ikke er en "god" taler.
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Plenum

Jeg har aldrig været tilhænger af plenum. Jeg mener, at de beslutnin
ger der skal tages blot bliver udskudt nogle dage, indtil man kan tage stilling 
til dem på skoleforsamlingen, resultatet ville nok i de fleste tilfælde blive det 
samme. Jeg er for det meste enig med Ole, og de gange hvor han ville have 
fundet en anden løsning på problemet, hvis han havde haft "magten", svarer 
nogenlunde til det antal gange, hvor min mening bliver nedstemt.

Skolemødet i dag var ganske typisk. Som altid var det kun ca. 5 men
nesker der sagde noget; men alligevel tog det sin tid at fremtvinge beslutnin
gen, da talerne hele tiden gentog sig selv. Det kan være yderst trættende at 
høre på, og jeg har da heller aldrig talt med nogen, der var tilfredse med 
plenum.

Måske er der alligevel lidt godt i, at der er medbestemmelse på skolen, 
i hvert fald for nogen, nemlig dem der har tilfredsstillelse ved at være med 
til at bestemme noget, men to timers fritid om ugen må vi andre betale for 
det.

Min konklusion bliver, at skoleforsamlingen ikke er berettiget, da 
alene deltagertallet tyder stærkt på manglende interesse.

Flemming Fog Ix

På plenum ser man gang på gang, det fantastiske at 1/5 af skolens ele
ver kan få gennemført lige præcis hvad de vil, mens 1/5 siger: "Hvad fanden 
rager det mig". De sidste 3/5 fatter ikke noget som helst.

Jeg fatter ikke noget, fordi jeg ganske simpelt ikke har tid. Desuden 
gav de første måneder mig et meget dårligt indtryk, fordi det på det tidspunkt 
kun drejede sig om udvalgsarbejde. Derfor kommer jeg kun til plenum, når 
der er noget der interesserer mig personligt.

Kell Priesum Ix

Skoleforsamlingsmøde 6/3 1975

Vi sidder her og venter på, at det store apparat skal starte. Her er det 
en stor kunst at tale, idet man kan let brænde næsen på de mange regler, som 
Ole så omsorgsfuldt vogter.

Dagsordenen læses op og man begynder. Blandt de emner forsamlingen 
konfronteres med er informationsudvalgets principper, som man hurtigt får 
ekspederet videre til en gruppe af klassereferanter fra et længs forgangent 
klassemøde. Disse principper har været lagt frem flere gange og er et af de 
bedste eksempler på maskinens langsomhed.

Derefter starter slaget om tehuset, som foregår mellem tehusudvalget, 
kantineudvalget og Ole. Slaget afgøres ved afstemning.

Endnu et skoleforsamlingsmøde er ovre.
Mads Ix



28

Skolemøde torsdag den 6/3 1975

Vi går ned fra klassen og ind i salen, hvor det "store" slag mellem 
thehusudvalget og kantinebestyrelsen skal stå. Men først ekspederes infor
mationsudvalgets principper hastigt videre til en gruppe af klassereferanter 
fra et møde som var foregået for længe siden. Så starter Ole slaget med 
nogle beklagelser, idet han var bange for, at initiativtagerne skulle få for 
stor profit. Den endelige afgørelse måtte som altid afgøres ved en afstem
ning, hvor Ole halvt om halvt blev stemt ned.

Karl Smart

En vigtig stemme
Når en sag har flere stemmer for end imod, er den vedtaget
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Atter skolemøde.
Igen har jeg glemt at se dagsordenen. 
Jeg må følge debatten, 
og være med til at bestemme.
Hun snakker. Han snakker.
De snakker.

Nej, det havde det ikke.
4. punkt.
Jeg tror jeg opgiver det hele.
Nej, en sidste kraftanstrengelse.
Hun snakker. Han snakker.
De snakker.

1. punkt på dagsordenen.
Hvad er mit standpunkt?
Måske jeg hellere skulle lave fysikopgaver?
Nej, jeg må følge diskussionerne.
Hun snakker. Han snakker.
De snakker.

Papirer, hvilke papirer?
Alle de papirer, jeg bliver tosset.
Jeg skal også passe på fysikrapporter.
Nå, nu noget med principper. 
Hun snakker. Han snakker. 
De snakker.

Allerede 2. punkt.
Nu må jeg glemme fysikken.
Følge debatten og sige min mening.
Åh, nej jeg nøjes med at lytte.
Hun snakker. Han snakker.
De snakker.

Jeg lytter, det gælder jo også mig. 
Kemiprøve. Det havde jeg glemt. 
Igen lytter jeg og stemmer på forslag 2. 
Gud, der var vist noget jeg misforstod. 
Hun snakker. Han snakker.
De snakker.

Hvem der havde en fremmedordbog.
Nå, 3. punkt.
Hvad er det dog, manden siger.
Sig mig har det noget med sagen at gøre?
Hun snakker. Han snakker.
De snakker.

Nu er det hele ligemeget.
Jeg går ud og læser kemi.
Nej, jeg er jo med til at bestemme.
Nå, jeg går sgu.
Hun snakker. Han snakker.
De snakker.

Pia Kamp
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Skoleforsamling set med en elevs øjne

Skoleforsamlingen er fra direktoratets side blevet gjort til den højst 
besluttende myndighed på skolen. Den skulle fungere på den måde, at den 
nedsatte udvalg, der behandlede de eventuelle sager, hvorpå udvalget frem- 
lagde sine meninger på sk. f. , der så ville tage stilling til denne på grundlag 
af udvalgets fremstilling. Dette skulle kunne virke på en demokratisk måde, 
da alle der har noget med skolen at gøre mødes her, og ordet er frit. Ganske 
vist er de to timer vi har om ugen ikke altid nok til at få færdigbehandlet et 
emne, men i sådanne situationer har vi et sted i betænkningen, der siger at 
der kan indkaldes til ekstraordinært skoleforsamlingsmøde, når mindst 20 
personer af sk. f. ønsker det, ell. mindst tre fra K. U., ell. formandeneil. 
den komite rede. Dette skulle sikre os, at vi altid kunne få taget en beslutning 
om et ell. andet, selvom det ikke kunne nås ved et ordinært sk. f. møde.

Af betænkningen har sk.f. fået en stor indflydelse, hvis den forstod at 
bruge de muligheder den har. Men her kommer vi til noget der er svigtet et 
ell. andet sted. Hvor det er, og hvad det er, er svært at give en fyldestgø
rende forklaring på, men det er det jeg vil prøve på her.

Hvad sker der på et skoleforsamlingsmøde?
Når folk kommer, sker det først ca. 10 minutter efter at mødet er be

rammet til, og selv her er det ikke alle der er kommet, det sker først lige 
før mødet er slut. Med alle mener jeg ikke hele skolen, for der kommer kun 
ca. 40%.

Hvad er det der får folk til at betragte skolemødet som noget der bare 
skal overstås eller som en fritime. Det er ganske frivilligt, men da det der 
bliver diskuteret på et møde ofte er noget der kunne komme alle til gode, me
ner jeg ikke at de behøver opføre sig som nogle simple folketingsmænd. Vi 
har efterhånden prøvet alt for at få skolens ansatte, elever og rengøringsper
sonel til at komme, men hidtil forgæves. Nu skal dertil siges at der blandt 
rengøringspersonalet er mange, der har børn og hjem at passe, så derfor 
mener jeg ikke, at man kan bebrejde dem, at der ikke er tid til også at kom
me to timer ugentligt til et møde, hvor det meste alligevel drejer sig om ting 
de ikke har væsentlig interesse i, såsom årsprøver, bogindkøb o.l.

Men de der går på skolen burde nok kunne give sig tid til at komme og 
overvære møderne. Det lader bare til, at der er ting der trækker mere så
som kort, bordtennis, badminton m.m. Og man kan selvfølgelig ikke turde 
mene, at det er vigtigere at få indkøbt bøger, få ordnet budget og ansat læ
rere, end at få afgjort hvem der vandt spillet.

La' så være at der ikke er mere end 40% der kommer til møderne, men 
når så folk kommer, burde det også være, fordi de er interesseret i at få 
skolen til at virke. Men det er det ikke, for mange af de folk der kommer, 
føler det som en tvang. De kommer bare fordi det virker godt, hvis de ser 
ud til at være aktive, at de så ikke er det, det er en helt anden sag. Det sker 
utroligt ofte, at der er nogen der sidder ovre i et hjørne, strikker, snakker 
ell. hvad ved jeg, og når der så pludselig bliver sagt nu skrider vi til afstem
ning, så kigger de forbavset op; hvad stemmer vi om. Lynhurtigt bliver der 
forsigtigt forespurgt hos sidemanden, og så mener personen at han/hun er i 
stand til at deltage i afstemningen. Hvad helvede tænker de folk på.
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Det var nogle af problemerne med hensyn til de, der er psykisk/fysisk 
fraværende. Men så er der de folk der snakker og snakker, men bare siger 
det samme igen og igen. Det er et problem som stammer fra, at det ikke er 
normalt, at folk der indfinder sig til et sk. f. møde, har været henne for at ori
entere sig om, hvad der er på dagsordenen. De kommer bare ind til et møde 
med den idé i hovedet, at nu skal de sige noget. Og så går diskussionen. Det 
er lykkedes sådanne folk at bruge et helt debatmøde på at finde ud af, om en 
skolefest skulle holdes på øverste eller nederste etage, om den skal være 
åben eller ej, og om hvor meget øllerne skal koste. Så er det her man tæn
ker, hvad er det for folk, der tænker så meget på en fest, når der skal tages 
beslutning om rektorbevillingens brug.

De, der kan gøre sådan noget, er nogen der kommer fra hjem, hvor det 
ikke er kutyme, at der diskuteres bare lidt om sagerne, nej det er farmand 
der bestemmer, og når de så kommer herud, er de så benovede over, at de 
har fået medbestemmelse, at det vigtigste de kan finde at diskutere er om en 
sølle skolefest.

Dette problem der handler om ansvarsfølelse er så svært at løse, at 
det var noget der burde have foregået allerede på et tidligt stadium, derhjem
me, i den lille familie.

Men vi har da lov at håbe, det ikke er for sent at gøre bare en lille smu
le for disse stakler, der ikke har opdaget, at der også findes en verden, uden 
for hjemmets fire vægge, hvor de selv kan tage nogle beslutninger, som de 
samtidig selv tager ansvaret for.

Det er her skolen kan få stor betydning, for jeg tvivler ikke på, at den 
udvikling og modning der foregår med folk her på stedet, er meget større og 
bedre, end noget de kunne få andre steder.

Efter således at have skilt "fårene fra bukkene", er vi kommet til dem 
der virkelig er med i det der foregår på sk.f. Det er et lille mindretal, men 
det er et mindretal som så til gengæld arbejder hårdere end nødvendigt. Det 
er dem, der er med til at få skolen til at fungere, så det ikke er en enkelt 
mand (den kommitterede), der styrer skolen. De tager mange beslutninger, 
der er virkelig gennemdebatterede, og som har en rimelig chance for at blive 
ført ud i livet. Med dette kommer vi ind på det udvalgsarbejde, der bliver 
igangsat af skoleforsamlingen.

Det er skoleforsamlingen der nedsætter og opløser udvalg. Udvalgs
medlemmerne bliver også valgt af og blandt sk.f. s medlemmer. Det skulle 
bevirke, at det er folk, der har lyst og tid til at gøre et stykke arbejde, der 
bliver valgt ind. Men sådan er det ikke altid; der er altid mange der har lyst 
til at gå ind i et udvalg, men når først der skal begyndes at arbejdes, er det 
såsom så med interessen. Det er sket ret mange gange, at et udvalg er blevet 
totalt spoleret på grund af et enkelt medlem, der er uvillig til at komme og 
er bange for at blive sat til at lave det job, som han/hun vidste, at de gik ind 
til. Dette er et så stort problem, at det er sket, at der ikke er blevet lavet 
noget på sk.f., fordi et udvalg, der skulle aflægge rapport, ikke var kommet, 
eller overhovedet ikke har holdt et møde.

Med alt dette der nu er blevet remset op og kritiseret, kunne det lyde, 
som om at det der foregår herude på forhånd er dømt til at mislykkes. Men 
så pessimistisk skal man ikke være. Jeg tror fuldt og fast på, at når elever
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ne først er kommet ud af det autoritære greb, de blev holdt med i folkeskolen, 
og de indser, at det er til deres eget bedste, og det faktisk også er et spæn
dende arbejde, det der bliver lavet på skolen, så vil de begynde at tage del i 
det administrative arbejde, og ikke bare gå rundt og lade som om det rager 
dem en skid.

Med store forhåbninger,
Henrik Wallin 2. z

Tanker omkring Skoleforsamlingen på Avedøre Statsskole

Tænkt af Nina Jensen I A. 1975

Skoleforsamlingen fungerer ikke som den burde. Alt for få møder op, 
endnu færre deltager aktivt i mødet, og nogle få betragter simpelthen sk. f. 
timen som en fritime. Ved første blik kan man let blive skuffet over, at 200 
elever, midt i en debat hvor kravet om ansvar og tillid til elever i skolen er 
centralt placeret, mangler forståelse for virkelig at udnytte A. S. 's styrelses
regler, så de kan præge den skole, de skal tilbringe 2 eller 3 år på. Men man 
må også tage i betragtning, at alle eleverne kommer fra skoler, hvor vi i ti 
år har lært, at beslutninger, det er noget lærere eller andre "højere instan
ser" tager, og at man som elev overhovedet ingen magt har til at præge den 
arbejdsplads, hvor man har sin daglige gang. Denne opfattelse er nok svær 
at få bugt med, og når man ikke har lært at føle noget ansvar, føler man vel 
heller ikke, at man burde engagere sig i Sk. f. 's arbejde. Måske føler mange, 
som aldrig har prøvet at arbejde i udvalg eller at udtrykke sig i et stort ple
num før, at de ikke er tilstrækkelige og forholder sig derfor passive på Sk. f. 
møder.

Men hvordan så få folk til at ændre opfattelse?
Der gives vist desværre ingen patentløsning, men jeg tror, at vi til 

næste år vil opleve en stigning i aktiviteten.
Til næste år kan dette årsskrift jo også være os til stor hjælp, da man

ge af vores fejl og erfaringer er samlet her.

Det principielle i forsøget

Når det er blevet pålagt mig at komme med nogle betragtninger angå
ende det principielle i forsøget her på Avedøre Statsskole, synes jeg, det vil 
være på sin plads at se på det mest grundlæggende i forsøget, nemlig det fak
tum at Avedøre Statsskole er et gymnasium, hvor styrelsesreglerne er æn
dret, således at den tidligere rektor- og lærerkompetence er blevet kanalise
ret ud til en skoleforsamling, der består af samtlige ansatte på skolen, og 
hvor de endelige afgørelser træffes. Det man altså kort sagt praktiserer her 
på Avedøre Statsskole er et direkte demokrati, hvor alle, kompetente såvel 
som inkompetente personer, principielt har lige meget indflydelse på, hvilke



33

ting der besluttes. Avedøre Statsskole er altså et forsøg med ændrede styrel
sesregler, mens den pædagogiske side af skolen principielt står helt uden for 
forsøget, da vi her, lige som alle andre steder, ingen mulighed har for at få 
afgørende indflydelse. (Man har altså undladt at medtage den, for eleverne 
mest betydningsfulde del i forsøget).

Men er det nu rimeligt overhovedet at lave sådanne forsøg med ændrede 
styrere gier?

Personligt er jeg af den opfattelse, at et forsøg af den art vi praktiserer 
på Avedøre Statsskole har den store positive virkning på folk, at man efter
hånden lærer at samarbejde med andre mennesker om de problemer, der op
står. Dette betyder, at man på stedet automatisk bliver opøvet i at omgås 
andre mennesker, hvilket jo er meget vigtigt.

En anden ting, som måske ikke er så positiv, er, at det meget arbejde 
ved siden af det obligatoriske skolearbejde tager for meget tid for nogle af de 
meget aktive, hvilket ofte bevirker, at de folk,der virkelig har en positiv ind
stilling til forsøget, kommer bagefter med deres lektier og måske risikerer 
at måtte forlade skolen.

Dette mener jeg måske kunne være undgået, hvis ledelsesforsøget var 
blevet kombineret med et pædagogisk forsøg, men man har åbenbart ikke fra 
begyndelsen turdet tage skridtet fuldt ud hvad angår forsøgets omfang. Men i 
det store og hele nævner jeg, at det er rimeligt at eksperimentere lidt med 
den traditionelle struktur i gymnasiet.

Hvad angår mit personlige forhold til skolen, kan jeg kun erklære mig 
tilfreds, da undervisningsniveauet efter min mening er tilfredsstillende.

Endelig vil jeg nu komme med nogle bemærkninger angående skolens 
besluttende organ skoleforsamlingen.

For det første synes jeg, at alt for mange diskussioner trækker for læn
ge ud, fordi mange åbenbart har den opfattelse, at diskussionens kvalitet sti
ger proportionalt med antallet af indlæg. Da dette helt klart er urigtigt i man
ge tilfælde, mener jeg, at dette problem evt. kan udbedres ved at vælge nogle 
kvalificerede dirigenter på møderne. Disse skal så have mulighed for at skæ
re igennem, når en diskussion har påbegyndt sin sædvanlige ørkenvandring.

Ydermere synes jeg, at mange skolemøder er meget indholdsløse, da 
en masse af tiden går med at diskutere bagateller. I stedet for kunne man 
nedsætte et udvalg, der kunne rydde småting af vejen, sådan at man fik tid til 
mere væsentlige og principielle debatter på skolemøderne.

Endelig er der et meget stort problem, som jeg godt lige vil tage op her 
til slut. Det er spørgsmålet om de mange uinteresserede og inaktive elever, 
som ikke deltager i forsøget og i skolemøderne. Dette problems eksistens 
synes jeg naturligt rejser spørgsmålet: Er flertallet af de danske gymnasie
elever egentlig interesserede i et forsøg af den art, vi praktiserer på Avedøre 
Statsskole?

Sten Voss

Vi gik til udvalgene og faggrupperne og bad dem om at beskrive det ar
bejde, som de havde udført, og om hvordan det var gået.
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Om koordinationsudvalget

Koordinationsudvalget er det eneste udvalg, der er nævnt ved navn i be
kendtgørelsen, og som derfor skal nedsættes.

Det består af 8 medlemmer - en formand valgt af skoleforsamlingen
3 elever valgt af eleverne
3 lærere valgt af lærerne 
en tap valgt af tap'erne 

og det vælges for et | år ad gangen.
Koordinationsudvalget skal beslutte og føre disse beslutninger ud i livet 

på baggrund af principper fastlagt af skoleforsamlingen (se nedenfor).
Endvidere kan skoleforsamlingen pålægge koordinationsudvalget at ud

føre bestemte beslutninger.
I det halve år, der er forløbet fra 1. okt. 74 til 1. apr. 75 har vi stort 

set kun fungeret som ansættelsesudvalg. Vi har ansat rengøringspersonale, 
timelærere, en vikar og en skemalægger. Endvidere har vi indstillet en pedel 
og en adjunkt til fastansættelse. At vi "kun" har indstillet i de sidste to til
fælde skyldes, at det er gymnasiedirektoratet, der er den ansættende myndig
hed, dvs. at vi kan foreslå dem at ansætte en bestemt person, men vi kan ikke 
være sikre på, at de følger forslaget. I begge tilfælde er vores indstilling dog 
blevet fulgt. Endelig har vi indstillet til direktoratet, at en fastansat lærer 
ved skolen fik bevilget 3 måneders orlov - også denne indstilling blev fulgt.

Som man kan se af ovenstående har vores arbejdsområde været temme
lig begrænset. Vi er ikke af skoleforsamlingen blevet bedt om at udføre be
stemte beslutninger, og det er kun indenfor få af de områder, der opregnes i 
§ 5 i bekendtgørelsen, at vi har udført beslutninger.

De væsentligste problemer vi har haft har været koncentreret om, hvor
dan vi egentlig skulle fungere, og hvad vi skulle lave. Dette resulterede i, at 
vi i jan. lavede et oplæg til skoleforsamlingen, hvori vi forsøgte at lægge op 
til en debat om koordinationsudvalgets funktion. Oplægget blev diskuteret på 
et tværgruppemøde og derefter på et skoleforsamlingsmøde, og resultatet blev 
en beslutning om, at vi skulle fortsætte med at fungere som vi hele tiden hav
de gjort.

Når vi ikke har lavet så meget i den forløbne periode, kan man hoved
sagelig søge årsagen i bekendtgørelsens § 5. I denne § opregnes de punkter, 
hvorom skoleforsamlingen skal fastsætte principper. KU er i disse sager den 
besluttende og udførende myndighed. Det har været meget svært - for ikke at 
sige umuligt - for skoleforsamlingen at fastlægge principper, og når KU har 
forsøgt at lave principoplæg til vedtagelse, har vi syntes, at det var lige så 
svært. Den mest gængse forklaring har været, at "det med principper er så 
abstrakt", men det kan jo også tænkes, at problemerne er opstået, fordi en 
del af disse principper reelt er indholdsløse. Lad os se på nogle af døm.

Skoleforsamlingen skal fastsætte principper for ansættelse af studie
vejleder, lærer i erhvervsorientering og besættelse af administrative hverv. 
Hvordan gør man så det?

Man siger f. eks. , at studievejlederen skal være HF-fællesfaglærer, og 
at læreren i erhvervsorientering skal undervise mest muligt i gymnasiet. Er 
det et princip ? eller er det ikke snarere almindelig sund fornuft, som alle 
uden videre kan tilslutte sig?
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Hvis det sidste er rigtigt reduceres disse principper til ingenting, og 
der bliver tale om praktiske administrative forhold. løvrigt kan det være 
svært overhovedet at få nogen til at påtage sig de omtalte hverv, og for at 
fuldende billedet så var alle hverv besat, inden forsøget trådte i kraft på AS.

Skoleforsamlingen skal også vedtage principper for instruktion, kontrol 
og påtalebeføjelse af TAP-personale. Det er en fiktion at tro, at noget sådant 
kan lade sig gøre. Det ville kræve en teoretisk indsigt i administrative for
hold og en praktisk indsigt i hvad TAP-personalet rent faktisk foretager sig, 
som hverken skoleforsamlingen eller KU kan have pga. andet arbejde på sko
len.

Konklusionen på denne korte gennemgang må blive, at det der på papiret 
ser ud af så meget i virkeligheden er så lidt.

Skoleforsamlingen er magtesløs over for disse principper, og KU bliver 
det af denne grund, hvad angår beslutninger og udførelse. Så er spørgsmålet, 
om det gør så meget, når man ikke mener, at der ligger nogen demokratisk 
medbestemmelse i at skulle lave principper af denne art.

Tilbage er lærer- og TAP-ansættelsen. Her ligger en reel indflydelse, 
men heller ikke på dette punkt har det været let at få principper at arbejde ud 
fra. Derfor har KU også delvis måttet tage subjektiv stilling i ansættelses
spørgsmål. For læreransættelsers vedkommende ligger der så store tekniske 
bindinger i fag- og timefordelingen, at man som ansættelsesudvalg godt kan 
føle, at en del af beslutningsprocessen ligger et andet sted (kompetencen for 
fag- og timefordelingen ligger hos den kommitterede - skoleforsamlingen 
skal høres og KU er ikke med i billedet). Konklusionen må dog her blive po
sitiv. Det er mindre subjektivt, at 8 personer skal vælge en ny medarbejder, 
end at kun en person gør det.

Skoleforsamlingens holdning til KU har været præget af to modsatrette
de opfattelser. De kan populært formuleres således:

1. KU det er dem, der bestemmer alting her på skolen!
2. Hvad bestiller KU egentlig?
Den første holdning bunder sikkert i en angst for, at nogen skal bestem

me mere end andre overhovedet. Diskussionen går helt tilbage til udvalgs
arbejdet omkring betænkningens tilblivelse, hvor den generelle holdning på 
skolen var, at man ønskede at arbejde på, at ingen udvalg nedsat af skolefor
samlingen fik større kompetence end andre.

I den anden holdning ligger underforstået, at KU har lavet for lidt, og 
ihvertfald ikke har optrådt som et koordinerende organ. Denne gruppe har 
også ønsket at placere KU mere centralt ved f. eks. at ville tillægge det en 
kontrollerende funktion over for øvrige udvalgs arbejde.

Fra skoleforsamlingen har KU kun fået mandat til at fungere som an
sættelsesudvalg. Internt i udvalget er der aldrig blevet formuleret nogen enig 
holdning til hvilken måde vi burde fungere på.

Hvordan har vi fungeret indbyrdes?

Vi vil i dette afsnit beskæftige os med formandens rolle, koordinations
udvalgets forhold til den kommitterede og forholdet mellem de tre grupper 
(elever, lærere og tap'er) i koordinationsudvalget.
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Formandens rolle: I bemærkningerne til bekendtgørelsen står der, at forman
den er den "samlende" person i koordinationsudvalget, og at denne indtager 
en mæglende rolle i forholdet mellem de tre grupper, fordi hun er valgt af 
hele skoleforsamlingen.

I den forløbne periode har formanden ikke haft nogen betydning, der ad
skiller sig fra de øvrige medlemmers, vi har rent faktisk fungeret som om 
vi ikke havde nogen formand. Dette hænger naturligvis sammen med det be
grænsede arbejdsområde, vi har haft - det har ikke været nødvendigt med en 
specielt samlende person. De eneste der har interesseret sig for formanden 
har været pressen.

Forholdet til den kommitterede: den udøvende magt på skolen er delt op mel
lem koordinationsudvalget og den kommitterede. I bekendtgørelsen er ansvars
områderne klart adskilt, men i praksis har der været en del problemer, som 
især er knyttet til KU's muligheder for at få information om hvad der foregår. 
Den kommitterede er chef for skolens administration. Det betyder, at største
delen af omverdenens henvendelser til skolen går gennem ham, fordi han rent 
faktisk befinder sig størstedelen af tiden på kontoret, hvortil henvendelserne 
foregår, og fordi omverdenen normalt henvender sig til "rektor" på et gym
nasium.

Hvis vi som koordinationsudvalg skulle skaffe os den samme informa
tionsmængde som den kommitterede, ville det betyde, at vi fast skulle ha' 
stationeret et medlem på kontoret, og det er i praksis ikke muligt, da vi sam
tidig med vores medlemskab af koordinationsudvalget arbejder på skolen.

Det problem der på en eller anden måde ligger gemt i dette forhold er, 
at den person, der sidder inde med de relevante informationer, har en afgø
rende indflydelse på de beslutninger der tages. Det er konkret kommet til 
udtryk ved, at den kommitterede i meget stort omfang har benyttet sin ret til 
at deltage i koordinationsudvalgsmøderne, ligesom han har været den de en
kelte KU-medlemmer har henvendt sig til, hvis de har været i tvivl om noget. 
Derfor har han rent faktisk haft en ret afgørende indflydelse på udvalgets ar
bejde, selvom han formelt set ikke har været medlem. Det finder vi meget 
uheldigt, men vi har altså haft vanskeligt ved at finde ud af, hvordan vi skulle 
ændre på det.

TAP-repræsentantens rolle i udvalget er vanskelig. Det hænger sammen med 
selve repræsentationsprincippet. TAP-gruppen er meget lille på en skole. 
Derer på AS ca. 20 TAP'er, hvoraf de ca. 15 er rengøringsassistenter. Disse 
har ikke deltaget i arbejdet på skolen hidtil af den meget forståelige grund, at 
de har et "kl. 5-8 job", og alle skolens aktiviteter ligger efter dette tidspunkt. 
Gruppen tæller så reelt 5 personer, og repræsentanten i udvalget placeres 
sammen med repræsentanter for 2 meget større blokke. Disse blokke har 
hele det pædagogiske arbejde på skolen tilfælles, hvad TAP-repræsentanten 
ikke er direkte involveret i, og omvendt er lærere og elever ikke direkte in
volveret i TAP'ens arbejde. Med dette menes ikke, at TAP-gruppen ikke bør 
være repræsenteret i KU - bestemt ikke. Det kan ovenikøbet være gavnligt 
at have en repræsentant, der ikke på forhånd er bundet af samme interesse
mæssige hensyn som de øvrige grupper.
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Forholdet mellem lærere og elever i KU har været skævt på den måde, at 
arbejdet har været stærkt lærerdomineret. Årsagen må nok søges i læreres 
naturlige fortrin hvad angår "talegaver" og faglig viden. Lærerne har ikke 
holdt sig tilbage i benyttelsen af disse fortrin, og eleverne har ikke proteste
ret.

På den måde kan man sige, at der ingen konflikter har været, men at 
skævheden i forholdet har føltes utilfredsstillende for alle parter.

Anne-Grethe, Jens, Joan, Liss, Marianne, Marianne, Trolle, Vivian

(KU i perioden 1. 10. 74 - 31. 3. 75)

Faggrupperne og budgetudvalget

Det meste af det første skoleår var mange på skolen involveret i en stor 
og vigtig opgave, nemlig at udarbejde forslag til rektorbevilling, d.v.s. de 
indkøb, som skal danne grundstammen i skolens samlinger og fagbiblioteker.

Der skulle for hvert enkelt fag udarbejdes detaljerede lister over de 
bøger, kort, apparater m. m. , der skal bruges i undervisningen og ved tilret
telæggelse af undervisningen. Dette førte naturligt til, at der blev nedsat en 
række faggrupper, som tog sig af arbejdet inden for hvert fag. Faggrupperne 
kom til at bestå af interesserede elever og fagets lærere.

Den rektorbevilling, der kom ud af faggruppernes arbejde, blev et stort 
og velgennemtænkt værk, der med yderst få ændringer blev godkendt af mini
steriet. Eleverne havde her reel mulighed for at få indflydelse på undervis
ningens indhold, måske ikke i så høj grad på fagligt plan, men på, hvilke hold
ninger til fagene der skulle ligge til grund for indkøbene. Tilløb til prestige
indkøb - hvis der har været tale om sådanne - er sandsynligvis blevet kvalt 
i starten.

Samtidig med oprettelse af faggrupperne blev der dannet et fælles organ, 
budgetudvalget, hvor faggrupperne var repræsenteret. Budgetudvalget disku
terede overordnede principper for rektorbevillingen, udarbejdelse af lister 
over indkøb, der er fælles for fagene, samt udførte det praktiske arbejde med 
at samle faggruppernes arbejde til en samlet ansøgning.

Såvel faggrupperne som budgetudvalget er blevet ført videre som vigtige 
led i den ledelsesstruktur, som vi under forsøget har besluttet at arbejde med. 
Faggrupperne har ikke nogen fast forretningsorden, og de består af interesse
rede elever og faglærerne (selv om det ikke er vedtaget, at faglærerne skal 
være med i faggrupperne).

Faggruppernes arbejde varierer fra fag til fag, men deres hovedopgave 
er - således som det er formuleret i en skoleforsamlingsbeslutning - "at 
varetage fagenes interesser (herunder forslag til indkøb, som godkendes i 
budgetudvalget)". En væsentlig opgave, som en faggruppe kan beskæftige sig 
med, er en praktisk koordinering af undervisningen i faget i de forskellige 
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klasser, således at undervisningsmidlerne udnyttes bedst muligt, selvfølgelig 
uden at gribe væsentligt ind i klassernes ret til at vælge. I nogle faggrupper 
udfører elever og lærere en lang række praktiske opgaver med at passe sam
linger, registrere bøger o. lign.

Budgetudvalget er sammensat af mindst én og højst to repræsentanter 
fra hver faggruppe; mindst én af repræsentanterne skal være en lærer. Bog
inspektor er mødeindkalder. Der er ingen regler for, hvordan faggrupperne 
skal vælge deres repræsentanter. Budgetudvalgets arbejdsområde er at for
dele skolens årlige bevillinger på læremiddalkontoen og inventarkontoen.

Budgetudvalgets beslutninger skal - som det gælder for ethvert andet 
udvalg, undtagen koordinationsudvalget - godkendes af skoleforsamlingen, 
men indtil videre har skoleforsamlingen kun ønsket at få rapporter fra budget
udvalget, således at der mere eller mindre stiltiende er overført en kompe
tence fra skoleforsamlingen til budgetudvalget. Dog har skoleforsamlingen 
udnyttet sin kompetence på dette felt ved f. eks. uden om budgetudvalget at 
beslutte, at vi skal holde aviser på skolen. Denne beslutning er selvfølgelig 
overordnet budgetudvalgets beslutninger, således at fordelingerne må indret
tes efter denne bundne udgift.

Det har foreløbigt vist sig praktisk, at budgetudvalget holder 3-4 store 
møder i løbet af et finansår (1. april - 31. marts): Et møde før sommerferi
en, hvor der foretages en foreløbig fordeling samtidig med, at de nødvendige 
bøger til starten af skoleåret indkøbes. Et møde efter sommerferien (ca. 
sept. ), hvor der ud fra fagenes totalønsker forsøges at lave en endelig forde
ling, og eventuelt formuleres ansøgninger om ekstrabevillinger. Endelig et 
eller to møder mod slutningen af året (dec. og feb.) til eventuelle justeringer 
af fordelingerne, hvis f. eks. et fag har akut behov for penge ud over det be
vilgede.

Budgetudvalgets beslutninger m. h. t. fordeling af skolens bevillinger 
kontrolleres af administrationen, idet boginspektor fører regnskab over de 
enkelte fags forbrug på de pågældende konti. Alle bestillinger og indkøb, som 
skal dækkes af læremiddelkontoen og inventarkontoen (og iøvrigt også rektor
bevillingen), skal ske gennem boginspektor, som så løbende oplyser faggrup
perne om restbeløb på deres konti.

De fagimperialistiske slagsmål, som ofte forekommer ved diskussioner 
om skolebudgetter, har vi i nogen grad klaret os fri af, bl. a. på grund af at 
skolen i opbygningsfasen har fået rigelige bevillinger (tabellen på næste side 
viser læremiddelkontoens fordeling på de enkelte fag i de to sidste finansår).

Midt i vores overflod måtte vi dog i februar i år gennem en strid om 
fordeling af en større rest på læremiddelkontoen. Resten var på 74000 kr., 
mens fagene ialt havde ønsker for 122000 kr., der skulle således skæres 39% 
i gennemsnit. En del mindre fag havde små ønsker, som ikke kunne beskæres 
væsentligt, således at de større fag måtte beskæres med mere end de 39%. 
På trods af dette lykkedes det f. eks. dansk at få et ønske på 24000 kr. beskå
ret med kun 37%, ved at påberåbe sig, at eleverne jo skal have reelle valg
muligheder ved planlægningen af undervisningen; mens f. eks. geografi fik et 
ønske på 18000 kr. beskåret med hele 59%, og matematik fik et ønske på 
7000 kr. beskåret med 49%. Resultatet er nu det, at dansk kan tilbyde 72 for
skellige titler i ialt 82 klassesæt, mens matematik udover ét system af grund
bøger kan tilbyde valg mellem 8 titler til specialelæsning, hvert i ét klasse
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sæt. Det må være rimeligt at hævde, at eleverne er lige berettigede til at 
have mulighed for valg af lærebøger i alle fag, men nogle forstår åbenbart 
spillet bedre end andre.

Selvom antallet af elever til budgetudvalgsmøderne sjældent er særligt 
stort, er det i visse tilfælde lykkedes dem at kæmpe for mindre fags beretti
gede krav (f. eks. religion og formning) over for de traditionelt store, penge
slugende fag. Det kunne tænkes, at fordelingen af pengene i budgetudvalget 
kunne komme til at foregå på en anden og måske rimeligere måde, hvis skole
forsamlingen bestemte, at lærernes indflydelse hovedsagelig skulle ligge i 
faggrupperne. For eksempel ved at hver faggruppe var repræsenteret af en 
eller to elever i budgetudvalget.

Henrik Andreasen

TABEL

FAG 73/74 i % 74/75 i %

Religion - - 12544 kr. 3, 6
Dansk 17516 kr. 9,7 43697 12, 6
Engelsk 21869 12, 1 25197 7, 3
Tysk 11311 6, 2 20847 6, 0
Fransk 19442 10, 7 13639 3,8
Latin 5310 2, 9 5261 1, 5
Oldtidskundskab 14553 8, 0 11066 3, 2
Historie 41276 22, 8 41733 12,0
Samfundsfag - - 15988 4, 6
Geografi 7550 4,2 343393 9, 9
Biologi - - 20759 6, 0
Kemi 8773 4,8 9715 2,8
Fysik 8999 5, 0 17902 5,2
Matematik 14432 8, 0 25162 7, 3
Formning - - 13584 3, 9
Fælles 10048 5, 6 35349 10, 3

Tyskfaggruppen

Tyskfaggruppen består i øjeblikket af 2 lærere - Lis og Henrik, 
2 HF'ere - Lars og Keld Erik fra 1. p, 1 1. g'er - Susan fra 1. a, og under
tegnede fra 2. a. N.

Faggruppen har ikke holdt så forfærdelig mange møder indtil nu, men 
efter påske besluttede vi at holde 1 ugentligt møde, nemlig i hultimen om tirs
dagen, hvis der ikke skal foregå andre ting.
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Vores arbejde har været baseret på sidste års rektorbevilling, men i 
den forbindelse er der opstået flere problemer - bl. a. havde man sidste år 
"glemt", at der til faget tysk findes 2 faglokaler, og som følge deraf var alle 
fagbøgerne kun bestilt hjem i 1 eksemplar. Vi diskuterede længe, hvad vi 
skulle gøre og blev tilsidst enige om at søge budgetudvalget om 2500 kr. fra 
konto 53 til indkøb af disse bøger i endnu et eksemplar. Vi fik de 2500 kr. , 
der rettede pænt op på underskuddet.

Foruden fagbøger skal faggruppen tage stilling til hvilke plader, bånd, 
tidsskrifter og skønlitterære værker, der skal anskaffes, og hvilke af disse, 
man ønsker i klassesæt. Det er et stort ansvar, men jeg synes, at det er 
mægtig godt, at eleverne er medbestemmende - det gør udvalget af bøger 
mere alsidigt, og man bliver automatisk mere engageret i faget.

Selvfølgelig har faggruppen også sine svage sider - det er ikke altid 
lige let at tage stilling. En faglærer, der har læst bogen og kender dens svær
hedsgrad, har meget lettere ved at afgøre sagen, og det resulterer tit i, at 
man påvirkes i en bestemt retning.

Selve faget tysk er også blevet alsidigt belyst gennem faggruppen - man 
hører hvad de andre klasser beskæftiger sig med, og vi har været nødt til at 
tage hensyn til ønsker fra de enkelte klasser i vores bogvalg.

Jeg synes, det har været meget sjovt og interessant at deltage i dette 
arbejde, og derfor kan jeg ikke forstå, hvorfor interessen for faggrupperne 
er så lille blandt eleverne. For der er jo netop gennem faggrupperne givet 
os alle tiders chance for at fremføre vores synspunkter og på den måde øve 
indflydelse på faget.

Budgetmøderne har også skuffet mig med hensyn til elevrepræsentanter 
fra faggrupperne, der kommer for få, for ikke at sige, at der næsten ikke 
kommer nogen.

P. S. I øvrigt sad jeg sidste år i gymnastik-faggruppen, der bestod af 2 lærere 
og 2 elever, men den fungerede meget dårligt fordi jeg følte, at elever
nes arbejde blev sjoflet - der skete en masse ting hen over hovedet på 
os, så da vi havde lavet rektorbevillingen færdig meldte jeg mig ud i 
protest.

Birgit Weidekamp II a

Engelsk- og franskfaggruppen

Noget om at være elev i faggrupper

At forlade et faggruppe-møde kan være en flad fornemmelse - man fø
ler sig til tider dum og taget ved næsen. Alligevel synes jeg, at det er inter
essant arbejde, og at der kan gøres meget for, at vi elever får en rimelig 
chance for at tage stilling, f. eks. da vi sidste år lavede den franske rektor
bevilling, tog vi mange af bøgerne hjem fra biblioteket og delte dem ud til 
gennemsyn. Vi forsøgte så inden vi bestemte os endeligt at fortælle lidt om 
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de bøger, vi selv havde kigget på, så de andre kunne få en anelse om, hvad 
de handlede om.

Gennem faggrupperne får man også først rigtigt øjnene op for, hvor vig
tigt det er, at materialet bliver valgt med omhu. Jeg tror, at eleverne kan 
have en stor indflydelse i faggrupperne, selvom vi mangler baggrundsviden 
f.eks. ved valg af emner og også ved valg af håndbøger.

Jeg synes også, at faggruppe-arbejdet giver en en nyttig viden, ikke kun 
skolesystemmæssigt, men i høj grad også fagligt. Jeg kan ikke forstå, at der 
ikke er flere, der melder sig til faggrupperne - fordeling af pengene og ind
køb af materialer er afgørende for undervisningen. Vi bør være glade for det 
tilbud, vi får om medbestemmelse, og bør deltage mere aktivt, end vi gør, 
selvom vores indflydelse jo er begrænset.

Helle Beierholm 2A
Engelsk- og franskfaggruppen

Formningsfaggruppen

Faggruppens praktiske funktioner

Formningsfaggruppen består af 1 lærer, Irena Hauerbach, og 6 elever: 
Anne B. Nielsen 2.a, Ann Pedersen l.q, Lone Stokholm l.q, Henrik Søren
sen 2.Z, Myrna Wiche l.p, Claus Lauritsen l.p.

I begyndelsen af året indrettede og dekorerede gruppen lokalerne. Uden
for lokalerne har der været skiftende udstillinger af elevarbejder.

Vi lagde budget over de materialer som skulle bruges og fremlagde det 
på et budgetudvalgsmøde, hvor hovedparten af vores ønsker blev godkendt.

Da vi havde fået penge, begyndte vi at bestille materialer. Det har ta
get temmelig lang tid, da vi først har fået de sidste materialer her ved årets 
slutning.

Faciliteter i faget formning

Fotografering: Fotoudstyr, fotokamera, stativer, lamper, mørkekammer 
med udstyr.

Grafisk værksted: Udstyr og materialer til at lave linoleums snit, koldnåls
radering, ætsning.

Maling og tegning: Man kan experimentere med tempera, ecoline, oliemaleri, 
akvarel, pastel, akrylfarver, tusch, kul, og der er muligheder for at lave 
collager.

Stoftryk: Der er stoftrykfarver og linoleum til at skære stempel-klodserne i.
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Keramisk værksted: Arbejdsmuligheder er: Modellering af skulptur og reli
effer, pølseteknik, drejning og experimentering med begitninger og glasurer. 
En af faggruppens medlemmer har for at spare penge lavet et gipsæltebord 
(en nødvendighed for keramisk arbejde).

Fagbibliotek: Er stadig under opbygning. Indeholder foreløbig forskellige 
fagbøger og kunstbøger samt reproduktioner og lysbilleder fra forskellige ud
stillinger.

løvrigt har formningsfaggruppen arrangeret forskellige aktiviteter i 
årets løb:

En tur til Louisiana. For de klasser som har formning, for at se ud
stillingen om gammel og ny japansk kunst. Vi beskæftigede os især med gam
le japanske træsnit, hvor vi løste opgaver.

Gruppen tog på en tur til Kunstakademiet for at få nogle ideer til daglig
dagens arbejde. Vi så de forskellige værksteder og akademiets lærere orien
terede os om deres fag.

Sidst på året har gruppen arrangeret elevudstilling (årets produktion).

Faggruppens mere generelle funktioner

Samarbejdet i faggruppen var langt bedre end man kunne ønske og for
vente, idet faggruppen i meget høj grad fungerede som støtte for læreren i 
såvel planlægnings- som undervisningssituationen. Givet er det, at udvalget 
af undervisningsmaterialer havde været væsentligt mindre uden faggruppens 
supplerende ideer.

På den anden side er det også givet, at dette frugtbare samarbejde kræ
ver væsentlig mere tid end arbejde som formningslærer i de traditionelle 
gymnasier og HF-kurser.

Arbejdsindsatsen belønnes gennem følgende:
1. Læreren har nem adgang til kritik af undervisningen.
2. Faggruppens møder giver mulighed for kontakter imellem medlem

mernes klasser.
3. Faggruppens medlemmer opnår ofte gennem deres arbejde en speci

el viden, der sætter dem i stand til at fungere som fortræffelige 
hjælpelærere i timerne.

Fungerer skolens faggrupper som formningsfaggruppen, tror vi, at 
elevernes tilhørsforhold til skolen og ansvarlighed overfor denne udvikles 
stærkt gennem tilknytningen til et enkelt fag og hermed til udviklingen af en 
selvdisciplin over for skolens arbejde som helhed.

Kærlig hilsen Lone, Anne, Ann, Henrik, Claus, Myrna, Irena.



43

Stemmetæller fra dagsordens-udvalget
Skoleforsamlingen nedsætter faggrupper, som indkøber bøger og materiel

Danskfaggruppen

Danskfaggruppen blev nedsat meget hurtigt efter skolens start i 1973. 
Det første år bestod gruppen af fagets to lærere og seks elever. Langt stør
stedelen af arbejdet blev lagt i at stable en rektorbevilling på benene inden 
april 1974. Ingen havde prøvet det før, og vi brugte megen tid på at diskutere, 
hvordan vi skulle gribe opgaven an, og hvilke principper der kunne lægges til 
grund for opstillingen af rektorbevillingen.

Flg. principper opnåedes der enighed om:
1. Biblioteket skulle i højere grad end normalt være elevernes - for

stået på den måde, at indhold og sværhedsgrad i såvel sprog som 
emnebehandling burde være af en sådan karakter, at bøgerne var 
tilgængelige for gymnasiaster og HF-studerende.

2. Vi ville satse på billigbøger i videst muligt omfang med det formål 
at få så stor en bogbestand som muligt.
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3. Indenfor det skønlitterære område ville vi i overensstemmelse med 
bekendtgørelsen lægge hovedvægten på tiden efter 1870.

4. Biblioteket skulle være forbrugervenligt. Billigbogsprincipper var 
en måde at gøre det på, en anden at lave en så smidig hjemlånsord
ning som muligt. Alle bøger undtaget håndbøger skulle kunne hjem
lånes. Elever og lærere skulle selv administrere ordningen uden 
bibliotekar med faste træffetider.

Efter opstillingen af principper (som iøvrigt blev udbygget undervejs) 
gik vi rent konkret til værks ved at opstille en række emneområder, gennem
læse nogle rektorbevillinger fra andre nyetablerede gymnasier og besøge et 
normalt gymnasiums bibliotek for at høre om deres erfaringer m.h.t. bog
bestand og afbenyttelse. Gennem ca. 9 mdr. holdt vi regelmæssige og lang
varige møder, hvor det fra gang til gang besluttedes, hvordan vi skulle være 
forberedte til næste gang, biblioteksbesøg, skimming af bøger m. v.

Foruden danskbevillingen deltog faggruppen i opstilling af en fællesliste 
sammen med historiefaggruppen. Listen indeholdt flg. emner: imperialisme 
og u-landsproblematik, økonomi og politik, sociologi, politisk teori, arbej
dere - arbejdsmarkedsforhold, kvindens stilling i samfundet. Denne sammen
lægning af arbejdskraft og viden var en stor fordel. Vi fik opstillet en repræ
sentativ liste for de nævnte emneområder til støtte for en samfundsorienteren
de danskundervisning.

På læremiddelkontoen blev der købt meget behersket ind det første år 
ud fra den betragtning, at vi gerne ville have flere end 80 elever og 2 lærere 
til at påtage sig det store ansvar det er at lægge retningslinier for etablering 
af fagets læremiddelbestand. Rent faktisk blev der kun købt de klassesæt 
ind, som de 4 klasser skulle bruge, og kun hvis der var enighed om, at bøger
ne var tilstrækkeligt gængse til, at man kunne forudse, at de ville blive brugt 
igen.

I år, hvor faggruppen består af 5 lærere og 2 - 3 elever, har hovedvæg
ten været lagt på indkøb af læremidler. Det har været svært at fastlægge prin
cipper, men vi er dog enedes om, at følgende forhold er rigtige at tage i be
tragtning:

1. at de udvalgte tekster afspejler samfundsvirkelige forhold

2. at teksterne afspejler de enkelte perioders typiske formidling af 
disse forhold

3. at teksterne repræsenterer så mange genrer som muligt

4. at eleverne gider læse teksterne.

Vurdering

Danskfaggruppen bestod i skoleåret 73/74 næsten udelukkende af elever 
(10 elever og 2 lærere). Denne sammensætning bevirkede, at vi (eleverne) 
blev stærkt aktiverede indenfor faggruppens arbejde. Det, at der som oftest 
kun deltog én lærer i faggruppemøderne, gjorde bl. a. , at vedkommende måtte 
påtage sig en vis pædagogisk rolle i selve arbejdssituationen. I det store hele 
må man nok sige, at faggruppen sidste år fungerede tilfredsstillende.
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I år er situationen en anden, optimismen omkring styrelsesforsøgets 
udformning, der rådede på skolen før det's ikrafttræden, er i år afløst af en 
kraftig "afmatning" (det gælder i hvert fald for danskfaggruppens elevmed
lemmer). Samtidig med stigningen i lærernes antal, har der vist sig en ten
dens til, at lærerne taler hen over hovedet på eleverne (indforstået snak om 
bøger). Lærernes erhvervsmæssige velformulerthed gør, at de i situationer, 
hvor de heller ikke ved noget om en bestemt bog, bedre kan skjule det. I rea
liteten er det altså lærerne der tager alle beslutningerne i faggruppen.

På baggrund af ovenstående kan man kun konkludere, at der (i hvert 
fald i det sidste år) har været tale om pseudodemokrati, hvor vi får lov til 
at overvære, at lærerne ta'r beslutningerne.

Til gengæld kan vi på denne måde få et realistisk billede af, hvordan 
beslutningsprocesser foregår.

Vivian og Karsten

Informationsudvalget

Informationsudvalget blev nedsat som værende et åbent udvalg. Udvalget 
består af i gennemsnit 7-10 mennesker, heriblandt eh formand, der virker 
som kontaktled.

Udvalgets arbejde har været at modtage gæster udefra såsom: presse, 
pædagoger osv.

Udvalget har haft meget travlt og har modtaget gæster fra alle verdens
dele, bl. a. : Kina, Australien, Afrika, U.S.A., Tyskland, Italien.

Alle er blevet orienteret om den danske gymnasieskoles opbygning, og 
især om forsøget på A-S. Endvidere er de blevet vist rundt på skolen og har 
fået lejlighed til at tale med de mennesker de ønskede.

Der har været visse problemer med I. U. s virke. Problemerne i for
holdet til skoleforsamlingen opstod på grund af den danske presses nysgerrig
hed, og dens dårlige ry for at forvanske (facts) de oplysninger vi gav. Skole
forsamlingen ønskede, der skulle fastsættes principper for I. U. s virksomhed, 
og I. U. blev sat til selv at barsle med nogle principper, hvilket vi gjorde. 
Skoleforsamlingen debatterede det, men fik dem aldrig vedtaget.

Indbyrdes var det svært at finde en forretningsgang, der kunne fungere. 
Problemerne var, at der meget ofte var folk der ringede en time, før de ville 
komme og se A. S. , og da der var svært at samle folkene i I. U. med så kort 
varsel, blev det meget hurtigt nogle få faste mennesker, der modtog gæster
ne. Dette var utilfredsstillende for alle parter, det blev derfor vedtaget i I. U., 
at alle der ringede måtte vente med at få besked om besøgets tidspunkt, indtil 
mindst 2/3 af I. U. havde været samlet og taget stilling til sagen. Endvidere 
vedtog I. U. , at der skulle være mindst to mennesker tilstede ved et besøg, 
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for at hindre at det blev en enkelt persons opfattelse af forsøget, der blev 
skrevet eller fortalt om.

Konklusion:
En skole som vores med et så spændende forsøg kan ikke leve uden et 

udvalg til at informere andre og evt. skabe en god publicity for eksperimentet 
og skolen.

Henrik Wallin

Er vi en normal skole eller hvad?

Hvordan betragter folk udefra vores forsøg? Ser de den som et sted, 
hvor det er folk der er trætte af at læse og derfor bare trænger til et sted, 
hvor de kan slappe af, søger hen, eller ser de den som en skole, hvor der 
ganske vist er forsøg på det administrative plan, men hvor der bliver arbej
det som på alle andre.

Dette er et spørgsmål, vi ofte bliver nødt til at stille os selv, når man 
ser på den store interesse, både negativ og positiv, der har været vist os 
herude.

Vi fandt ret hurtigt ud af, at med alle de besøg, der var fra interesse
rede, der ville høre om skolen, ville det være godt med et udvalg, der kun 
skulle være beskæftiget med det ene, at modtage gæster. Dette udvalg blev 
kaldt informationsudvalget. Det har nu bestået i 1 år, og der er ca. 10 med
lemmer. Grunden til at der står ca. er den, at for at gi' så mange, som det 
nu kan lade sig gøre, en chance for at deltage i dette udvalg, blev det nedsat 
som et åbent udvalg, d. v. s. at alle kan komme og gå som de vil. For at få 
dette til at køre, er det dog nødvendigt med nogle der sidder fast, derfor blev 
der valgt en formand, som samtidig virker som kontaktmand fra kontoret til 
udvalget.

De, der har besøgt skolen indtil nu, har fortrinsvis været andre skole
folk, både fra folkeskolen og gymnasieskoler. De er kommet enten fordi de 
ikke troede på, at medbestemmelse kunne lade sig gøre, eller også fordi de 
gerne ville have noget at vide, der evt. kunne overføres til andre skoler. 
Men der er et ret gennemgående træk: De er alle gået herfra måbende eller 
lange i ansigtet. De måbende, fordi de har opdaget de muligheder, der ligger 
i forsøg med medbestemmelse, muligheder de ikke før har spekuleret på, og 
de lange, fordi de var kommet med den overbevisning, at forsøg med styre
former ville resultere i en samling uvidende studenter til den tid, men hurtigt 
var blevet overbevist om det modsatte.

Man får det indtryk, at fordi det er et forsøg, så forventer folk, at det 
er en flok revolutionære, der går her, eller der bliver drukket og røget 
mængder af hash herude. Hvorfor gør de det?

Min mening er, at det er fordi de der kommer, er mennesker på om
kring de 40-45, og det er nogle, uden at generalisere, der har en gammeldags 
og konservativ holdning til elevers skolegang.
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Det er ærligt talt en smule forskrækkende at se, hvordan de holdninger 
vi møder er: Hvis man ikke ser vred ud, er eleverne ikke til at styre, jeg 
kan ikke undervise, hvis mine elever siger mig imod eller kritiserer min 
undervisning, "kan elever tage en beslutning selv, for hvis de kan det er jeg 
jo overflødig" osv.

Når en lærer har sat sig fast på sådan nogle ideer er det da klart, at 
han er bange for at begynde på noget nyt og ukendt, selv om det er beklageligt. 
Men det er et problem de møder gang på gang, og derfor er det umådeligt 
vigtigt for dem at de kommer herud, hvor vi i hvert tilfælde gør vores bedste 
for at få deres meninger ændret.

Nu er det ikke kun skolefolk fra Danmark der kommer. Sidste år havde 
vi besøg fra mange lande både i og udenfor Europa. Der var bl. a. nogle ame
rikanske highschool-professorer, der var på en 14 dages studietur i Skandi
navien, og derfor da de havde hørt at der blev kørt forsøg herude gerne ville 
komme ud på skolen. De kom da også, blev vist rundt på skolen og overvæ
rede nogle timer i klasserne. Det var folk, der var overmåde interesseret i 
måder at drive en skole på, og efter et vellykket besøg tog de afsted efter at 
have ønsket os held og lykke med forsøget. En af de ting de havde været be
gejstret over var, at de kom til at snakke med eleverne om problemerne med 
undervisning osv. ; de steder de hidtil havde været, havde det været sådan, at 
de blev modtaget af rektor, der fortalte dem lidt om skolens opbygning, hvor
efter HAN fortalte dem hvilke problemer eleverne havde, og det er jo ikke 
svært at gætte, at når det var ham, der havde ansvaret for skolen, så skulle 
han nok passe på ikke at sige, at der var elever der ikke havde det godt, for 
det ville jo ikke give et særligt godt indtryk af skolen.

Nu skal dertil siges, at vi måske ikke selv har været helt ærlige hver 
gang, og det hele måske er blevet malet lidt for rosenrødt, men de gange vi 
har gjort det, har været, når vi kunne føle på folk, at det eneste de kom for 
var for at få noget at vide om skolen, de så kunne bruge bagefter til at rakke 
ned på os med. Dette lærte vi hurtigt, men først efter at vi et par gange 
havde haft nogen herude (aviser), som havde vist en positiv interesse for 
skolen, for derefter i avisen, at have skrevet noget der absolut ikke ville få nor
malt tænkende folk til at søge skolen med henblik på en uddannelse. Følgende er 
citeret fra en avis: "Da vi forlod skolen, gik vi igennem salen, hvor der sad 
en hel masse elever og flød. De både røg og drak, også pigerne". Vi ved 
ikke med bestemthed, om det var deres hensigt at få det til at lyde sådan, 
men i de næste uger lød der de samme spørgsmål: drikker I jer fulde i skole
tiden, og ryger I meget hash? Hvilket vi til stor ærgrelse for spørgerne måt
te afkræfte. Vores problemer med spiritus og narkotika er meget mindre 
end "normale" skolers, jeg har i hvert fald ikke i de to år, jeg har gået på 
skolen, set nogen der var påvirket på nogle måder.

Også fra nyhedsmediernes side har der været vist os stor interesse. 
Vi har haft de fleste danske aviser herude plus diverse ugeblade, der har 
været udenlandske blade, og der var noget i Politikens "Hvem Hvad Hvor", 
og der har desuden været svensk fjernsyn og det japanske for nylig. Man 
kan ikke lade være med at spørge sig selv, hvad det er der gør det, men når 
folk fra disse nyhedsmedier kommer herud, vil de næsten altid have et billede, 
hvor vi enten har øl på bordene, eller hvor folk skal op og danse cancan på 
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bordene. Når man kommer ud for sådanne nogle folk, er det man spørger sig 
selv: Betragtes vi som normale eller hva' ?

Disse betragtninger er nedfældet af Henrik Wallin 2. z. Medlem af 
Informationsudvalget.

Er vi normale eller hva' ?
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PR-udvalget

Allerede i slutningen af det første skoleår var vi enige om at få nedsat 
et udvalg, som skulle drage kommunen rundt for at informere elever og lære
re på folkeskolerne om vor skoles tanker og ideer. Det blev bare ikke til no
get, for der var ikke nogen, der orkede at sætte noget igang en måned før 
sommerferien.

Da vi så mødtes igen efter ferien og havde en lang diskussion om udvalg, 
var PR-udvalget også på tapetet. Udvalget blev nedsat engang i oktober 1974 
med to formål:

- at mane alle dårlige rygter om skolen til jorden. (De dårlige rygter 
fandtes virkelig, man påstod de mest afsindige ting, for vi var jo en 
forsøgsskole, og hvad kan der ikke ske sådant sted? )

- at skabe interesse for skolen blandt eleverne fra folkeskolen.

Udvalget består af 1 HF'er, 3 l.g'ere, 1 2.g'er, 1 lærer og den korn- 
mitte rede.

Gruppen begyndte sin mission og nåede at besøge 8 skoler. Det var 
blandede forhold vi kom ud for. Nogle steder mødte der mange op, andre 
steder var der højst ti som mødte op. Nogle steder følte vi dyb foragt fra 
lærernes side, og andre steder fra elevernes. Men der var trods alt også 
steder, hvor vi var hjerteligt velkomne.

Vi havde lavet et standardoplæg, og delt det om de enkelte punkter ud 
til gruppemedlemmerne. Efter at have kørt oplægget igennem, delte vi til
hørerne op i mindre grupper, hvor der blev mulighed for at stille spørgsmål. 
Mange spørgsmål gik på om det kun var kommunister, som gik på skolen. 
Dette måtte vi straks benægte, eftersom det er børn af deres venner og nabo
er, der går på skolen. ( Eftersom vi er et distriktsgymnasium, tager vi for 
det meste elever fra Hvidovre og Brøndbyernes kommuner, og de er vist ikke 
fulde af kommunister. )

Det var virkelig en nødvendighed. Det var næsten pinligt, hver gang man 
kom ned i den lokale brugs og fik at vide, at man ikke lavede noget på skolen, 
og at man ikke havde nogen som helst mulighed for at få en ordentlig studen
tereksamen. Det er lige netop det, forsøget går ud på, så det er nok lidt tid
ligt at udtale sig om et par måneder ind i et skoleår. Vi fik også at vide, at 
elever og lærere var det værste rak, man kunne skrabe op i hele landet, at 
vi røg hash og drak bajere op til flere gange om dagen var en selvfølge. Jo, 
skolen havde virkelig brug for at fortælle folk ude omkring, hvad det egentlig 
var, vi gik og lavede. Og når pressen ikke ville hjælpe på rimelig vis, ja, 
så måtte vi selv drage ud og forklare.

Reaktionerne på vore foredrag var mange. I starten var vi usikre, og 
det bar møderne selvfølgelig præg af, men senere da vi efterhånden havde 
lært alle spørgsmålene og svarene at kende, fik vi fra skolen, synes jeg, 
mere ud af det. Gitte fra Avedøre Skole fik dette ud af det:

Marianne
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Besøg fra Avedøre Statsskole

Avedøre Statsskole har for nylig besøgt os på Avedøre skole. Hensigten 
var, at eleverne på 9-10 klasse-trin skulle informeres, inden valget om gym
nasiet eller HF skulle træffes. De to klasse-trin blev samlet, og Avedøre 
Statsskoles repræsentanter skiftedes til at fortælle om det rent administra
tive. Dog burde man nok have fortalt lidt om, hvad det vil sige at gå i gym
nasiet eller HF i al almindelighed. Efter mødet i salen kunne de enkelte klas
ser få en eller flere repræsentanter op i deres klasseværelse for at diskutere 
videre.

Jeg synes ellers det var en god måde, hvorpå man havde delt emner ud 
til de enkelte repræsentanter således, at de alle (både elever og lærere) fik 
sagt noget. Det var med til at fortælle lidt om statsskolen, og vi fik tydeligt 
bevis for, at man har elevdemokrati på Avedøre Statsskole.

Repræsentanterne blev vist ikke modtaget særligt positivt, da der på 
skolen er en meget negativ holdning over for alt nyt. De fleste er af den op
fattelse, at man blot spilder 3 år ved at gå over på statsskolen. Men vi var 
dog en del, som fik den modsatte mening efter at have overværet mødet. 
Sammenlignet med et andet gymnasium, som vi også fik på besøg, virkede 
eleverne fra Avedøre Statsskole meget mere modne og virkelig interesserede 
i, hvad der foregår på deres skole.

Til trods for den negative holdning, der måske blev vist imod jer, hå
ber jeg, at I vil besøge Avedøre skole igen næste år, da jeg er af den opfat
telse, at de kommende klassetrin vil være mere positivt indstillet.

Avedøre skoles elevråd
Gitte Qvortrup

Dagsordensudvalget

Den 22-10-1974 nedsatte sk. f. et udvalg, der skulle lave en forretnings
orden for sk. f.

Denne var færdig den 14-11-74 og blev eenstemmigt vedtaget af sk. f.
Den 19-11-74 nedsatte skoleforsamlingen så et dagsordensudvalg, der 

bestod af:
Helle Hornemann 2.y
Ninna Jensen l.a
John Nielsen l.y
Bente Jørgensen 1.x
Henrik Sarauw l.q
Henrik A. , lærer og
Henrik Wallin 2.z
Dette udvalg var blevet nedsat efter den nye netop godkendte dagsorden 

der sagde, at: Dagsordensudvalget (d.u. ) vælges for 6 måneder ad gangen. 
Der skal være 5-8 medlemmer, således at der er mindst et medlem fra hver 
årgang af både H. F. og gymnasiet, dog højst et medlem fra hver klasse.
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Udvalgets primære opgave blev at administrere det, der var blevet på
lagt dem i forretningsordenen. Det var:

Indkaldelse til skoleforsamlingsmøder i henhold til bekendtgørelsen. 
Evt. indkaldelse til ekstraordinære sk. f.

Vælge en dirigent til sk. f. møder.
Fastsætte tidspunkter for afholdelse af klassemøder og referentmøder 

(se Forretningsordenen).
Indsamle emner til sk.f. og bedømme om den foreslåede sag har til

strækkeligt materiale til belysning, og evt. afvise en sag, hvis der skønnes, 
at dette ikke er blevet gjort.

Prioritere de forskellige punkter og offentliggøre dagsordenen senest 
tre dage før et sk.f.

Sørge for referat af sk.f. , offentliggøre dette senest en dag efter et 
sk.f. , videregivelse til de forskellige instanser, samt arkivering.

Hovedopgaven for dagsordensudvalget var at få sk.f. møderne struktu
reret, så sk.f. kunne køre og virke som det højeste besluttende organ på 
skolen.

Dette blev ikke en så let opgave, som de fleste af dem der var blevet 
valgt havde troet.' Det var rent kaos, da de for første gang kiggede ned i de 
dagsordener, der havde ligget fra det foregående år.

Intet var blevet ordnet, så de eventuelle beslutninger der var blevet 
taget af sk. f., kunne findes frem til et kommende møde. Der manglede en 
hel del af dagsordenerne, og dem der var, var blevet skrevet, så det var 
umuligt for uindviede at tyde disse fragmenter.

Efter at et medlem fra det nye d.u. havde taget sig tid til at få ordnet 
dette, troede vi (d.u. ), at nu ville det hele gå som fod i hose. Men vi blev 
slemt skuffede.

Det at få sk.f. til at køre som den burde, d. v. s. et organ der klartse
ende kunne overskue et problem og dernæst fremkomme med en løsning, var 
en så at sige umulig opgave, som også stadig ligger og venter på det nye dags
ordensudvalg.

Man følte det som om at sk.f. troede, at når der var blevet nedsat et 
d. u., skulle det sørge for, at alt blev skåret ud i pap, så den bare behøvede 
at indfinde sig for at række hånden op, og vedtage ell. affeje et forslag.

Dette problem lod sig ikke løse på plenum, fandt vi ud af, så derfor 
prøvede vi at lave nogle klassemøder, for på den måde at få flest mulige me
ninger frem. I vores naivitet troede vi nemlig, at det var skrækken for at tale 
i store forsamlinger, der gjorde, at folk ikke sagde noget på møderne. MEN, 
hvad skete der, INTET.' der var så ringe fremmøde til klassemøderne, at 
der ikke kom 15% af skolens elever, og hvad der var værre var, at lærerne 
som gang på gang havde sagt til os, at nu var det på tide, at vi blev vækket af 
vores dvale, de var så uorganiserede, at de ikke engang kunne finde et lokale 
til at afholde mødet, de beklagede meget, men mente at dette var en rimelig 
grund.

Over for denne sløvhed blev det faktisk umuligt for d.u. at fungere som 
det var planlagt. Det endte da også med, at vi bare skrev en dagsorden med 
de mere ell. mindre uvedkommende emner, der kom op.
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Men det var nu ikke sk.f. s skyld det hele, for blandt d.u. s medlemmer 
var der nogle, der var gået ind i udvalget i den overbevisning, at her skulle 
der ikke laves noget, men for et syns skyld måtte vi hellere sidde i et eller 
andet udvalg. Det endte derfor også med, at det var de samme tre-fire styk
ker, der blev nødt til at tage sig af de praktiske sager, der var.

Under sådanne forhold er det umuligt at få afprøvet, om et udvalg er 
berettiget ell. ej. Derfor er det med glæde, at det gamle dagsordensudvalg 
kunne konstatere på et af de sidste møder som fungerende udvalg, at der var 
nogle mennesker, der rejste sig op og begyndte at kritisere sk. f. og mente, 
at det var på tide, at det nye d.u. fik beføjelser til at søge at forbedre sk.f. 
og evt. gøre det så spændende og interessant, så folk ville komme til et mø
de (ligesom med små børn, "gør arbejdet til leg").

Henrik Wallin, dagsordensudvalgsmedlem

I det følgende bilag vil der være at finde en forretningsorden for 
skolefo rsamlingen.
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Forretningsorden for skoleforsamlingen ved Avedøre Statsskole, 
i henhold til bekendtgørelse nr. 450 af 30. august 1974.

A. Alment

1. Skoleforsamlingens arbejde vil hovedsagelig være at nedsætte og kontrol
lere udvalg, som af skoleforsamlingen får pålagt veldefinerede arbejds
opgaver. På grundlag af udvalgenes indstillinger og beretninger skal sko
leforsamlingen diskutere og beslutte om de pågældende sager.

2. Skoleforsamlingen kan også uden forudgående udvalgsarbejde behandle og 
beslutte om sager, når disse fremlægges med det nødvendige baggrunds
materiale (sådan behandling kan eventuelt ske ved klassemøder).

3. De praktiske opgaver, som er knyttet til skoleforsamlingens arbejde, va
retages af dagsordensudvalget. Dette udvalg vælges direkte af skolefor
samlingen.

B. Skoleforsamlingsmøder

1. Dagsordensudvalget indkalder til skoleforsamlingsmøder under iagttagelse 
af de tidsfrister, der er fastsat i bekendtgørelsen § 12, stk. 3-4.

2. Ordinære skoleforsamlingsmøder afholdes hver torsdag fra kl. 11°° til 
kl. 11^5, øog kun når der er normal skolegang om torsdagen.

3. Ud over de ekstraordinære møder, som omtales i bekendtgørelsen, § 12, 
stk. 2, kan dagsordensudvalget indkalde til ekstraordinært møde, hvis der 
er mange eller presserende sager på dagsordenen.

4. Dagsordensudvalget kan ved opslag senest tirsdag aflyse et ordinært sko
leforsamlingsmøde den efterfølgende torsdag, hvis der ikke er fremkom
met emner til dagsordenen, dog skal der ifølge bekendtgørelsen, § 12, 
stk. 1, afholdes mindst ét møde om måneden.

C. Dirigent ved skoleforsamlingsmøder

1. Skoleforsamlingen vælger dirigent ved hvert møde.

2. Under mødet kan dirigenten afsættes ved afstemning. Der skal i så fald 
vælges ny dirigent, inden mødet kan fortsætte.

3. Dirigenten leder mødet i henhold til dagsordenen.

4. Dirigenten kan afslutte diskussionen om et emne, når emnet synes til
strækkeligt belyst.

5. Dirigenten kan henstille til et medlem at fatte sig i korthed under et dis
kussionsindlæg.

6. Dirigenten skal sætte forslag stillet af medlemmer af skoleforsamlingen 
til afstemning, når forslaget er belyst.

7. Stilles der flere forslag til afstemning i forbindelse med samme sag, af
gør dirigenten rækkefølgen af afstemningerne, således at det mest vidt
gående forslag sættes til afstemning først.
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8. Skolefor samlingen kan ved afstemning omstøde afgørelser, truffet af diri
genten i henhold til punkterne C 3 - C 7, inden afgørelserne iværksættes.

D. Klassemøder

1. Skoleforsamlingen kan henvise punkter på dagsordenen til behandling ved 
klassemøder.

2. Lærergruppen og TAP-gruppen udgør i forbindelse med klassemøder hver 
en klasse. Lærerklassen og TAP-klassen kan holde møde sammen.

3. Ved klassemøder skal hver klasse vælge en dirigent med samme beføjel
ser som i punkterne C 3 - C 7. Der skal udarbejdes et skriftligt referat 
af klassens beslutninger.

4. Senest første skoledag efter afholdelse af klassemøder, skal klassernes 
referenter mødes og udarbejde beretning med eventuelle forslag til af
stemning til næste skoleforsamlingsmøde. Referat fra dette møde offent
liggøres ved opslag senest førstkommende skoledag efter mødet.

5. Dagsordensudvalget bestemmer tidspunkt for afholdelse af klassemøde, 
samt i henhold til punkt D 4 tidspunkt for afholdelse af referentmøder.

E. Nedsættelse af udvalg

1. Skoleforsamlingen skal ved nedsættelse af udvalg i henhold til bekendtgø
relsens § 10, bestemme udvalgets sammensætning, arbejdsopgave og 
eventuelle tidsbegrænsning, samt i henhold til bekendtgørelsen, § 11, 
stk. 2, træffe beslutning om udvalgets forretningsorden.

2. Udvalg, nedsat af skoleforsamlingen, kan kun opløses af skoleforsamlin
gen.

F. Dagsordensudvalget

1. Dagsordensudvalget vælges for 6 måneder ad gangen. Valget skal ske 
senest 14 dage efter valg til koordinationsudvalget.

2. Dagsordensudvalget skal have 5-8 medlemmer, der vælges, således at 
der er mindst et medlem fra hver gymnasie-årgang, mindst ét fra hver 
HF-årgang i udvalget og mindst én lærer, og således at hver klasse højst 
har ét medlem i udvalget.

3. Dagsordensudvalget arrangerer valg af nyt dagsordensudvalg i henhold til 
punkt F 1.

4. Dagsordensudvalget pålægges følgende i henhold til punkt A 3 og afsnit B.

Ved forberedelse af skoleforsamlingsmøder

a) at indkalde møde.

b) at indsamle emner til dagsordenen.

c) at bedømme, om en sag, foreslået til dagsordenen, er tilstrækkeligt 
belyst ved materiale og oplæg, og i benægtende fald at afvise sagen 
(en sådan afvisning kan appelleres til skoleforsamlingen).
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d) at prioritere dagsordenspunkterne (prioriteringen kan appelleres til 
skoleforsamlingen),

e) at offentliggøre dagsordenen ved opslag sammen med en uddybning af 
de enkelte punkter samt eventuelle skriftlige oplæg.

f) at finde forslag til dirigent og referent.

g) at sørge for eventuelle specielle arrangementer ved mødet.

Under og efter skoleforsamlingsmøder

h) at foranstalte valg af dirigent og referent.

i) at støtte dirigenten ved eventuelle praktiske problemer under mødet.

j) at foretage stemmeoptælling.

k) at udarbejde referat og offentliggøre det ved opslag senest første sko
ledag efter mødet.

1) at aflevere kopi af referat til koordinationsudvalget og den kommitte
rede (i henhold til bekendtgørelsen § 15, stk. 1).

m) at arkivere dagsorden, materiale og referat fra møderne.

Ved klassemøder

n) at give klasserne meddelelse om mødets emner og udlevere eventuelt 
materiale.

G. Revision af forretningsordenen

1. Forretningsordenen tages op til revision senest 6 måneder efter vedta
gelsen.

2. Forretningsordenen kan til enhver tid ændres af skoleforsamlingen i 
henhold til bekendtgørelsen, §11, stk. 1.

Vedtaget af skoleforsamlingen ved Avedøre Statsskole, den 14. 11. 1974 med 
ændringer af 5. 12. 1974.
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I undervisningen bliver faggruppernes 
beslutninger om bøger gennemprøvet

Ekskursionsudv alget

Et ekskursionsreglement blev aktuelt, da 2. g mat. påtænkte en flere- 
dages geografi/historie-ekskursion september 1974.

Hvad kunne klasserne få i økonomisk støtte? - 3 elever kunne ikke 
selv betale.

"Sagen" har foreløbig gennemløbet 3-4 faser:

I oktober 1974 blev problematikken drøftet på et tirsdagsklassemøde.
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Hvordan kunne ekskursionskontoen fordeles? - Et beløb per elev per 
år = godt 20 kr. ? Give det fulde beløb til ét klassetrin? Give større tilskud 
til elever der ikke har mulighed for at betale? Den følgende torsdags-skole
forsamling kunne ikke komme til nogen endelig beslutning, men var tilsyne
ladende mest stemt for mulighed nr. 3. Et uløst problem på dette tidspunkt 
var blandt andet, hvad et kantineoverskud kunne bruges til. Det blev foreslået, 
at et udvalg skulle nedsætte sig og arbejde med et forslag. Opfordringen blev 
ikke effektiv i første omgang, måske p. g.a. at der manglede en mødeindkal
der, men efter en fornyet opfordring kom et udvalg op at stå.

Medio november holdt udvalget (fire elever og en lærer) sit første mø
de, og diskuterede en runddelt disposition (fra læreren) for et kommende 
reglementsforslag. Endvidere blev det drøftet hvordan beløb fra ekskursions
kontoen hidtil var blevet uddelt efter den kommitteredes skøn, når ansøgninger 
indløb fra klasser og lærere. Det blev vedtaget, at læreren skulle udarbejde 
et forslag til nogle regler, der så skulle diskuteres på et nyt udvalgsmøde. 
Forslaget blev forelagt skoleforsamlingen medio januar, efter at udvalget 
havde pudset det af (flere tilføjelser og alternativer kom med).

Forslaget gik i korte træk ud på, at et ekskursionsudvalg skulle:

A. Fremlægge så tidligt i skoleåret som muligt for skoleforsamlingen al
ternative forslag for hvorledes skoleårets ekskursionsønsker kunne 
prioriteres og koordineres, med hensyntagen til så stort et muligt fag
ligt udbytte for deltagerne, og samtidig med henblik på, at den øvrige 
pædagogiske situation på skolen ikke forringes væsentligt. (F.eks. 
lægge alle flerdagsekskursioner i ugen før efterårsferien).

B. I forbindelse med den "fysiske" planlægning af ekskursioner skulle ud
valget kunne uddele dels et tilskud per elev til éndagsekskursioner (fra 
ekskursionskontoen), og dels til flerdagesekskursioner og skolerejser 
yde tilskud til økonomisk trængende elever (fra en ekskursionsfond, 
der skulle fremkomme som 50% af kantineoverskudet).

Skoleforsamlingen diskuterede de uddelte forslag på to "halve" tors
dagsmøder. Diskussionen virkede noget uforberedt - papirerne var ikke kom
met alle i hænde og lærerindlægene dominerede. Punkt A blev forkastet. 
Flere lærere var ikke glade for at skulle planlægge ekskursioner fra skole
årets start, og mente at det ville kunne komme til at genere det enkelte fags 
interesser for meget, at vi skulle prøve at lægge alle flerdages-ekskursioner 
i samme tidsrum. Idet der ikke kom nogen form for fysisk binding på eks
kursioner (og deres antal), ville det samtidig blive vanskeligt at styre de øko
nomiske tilskud. Punkt B måtte altså skrives kraftigt om for at kunne komme 
i funktion. Flere anbefalede at vi fordelte midlerne i faste beløb per fag og 
klassetrin per elev per år. Fagene skulle vælges ud fra vejledningens anbe
falinger.

Et nyt forslag forelå sidst i februar, men er endnu ikke kommet på 
dagsordenen til behandling i skoleforsamlingen, da der har været mere pres
serende sager at tage stilling til.

Jørgen Lorentzen (geografilærer)



58

Ekskursion

1. Ekskursionsudvalget skal påse, at ekskursioner tildeles økonomiske 
tilskud fra ekskursionskontoen og andre støttefonds, i henhold til prin
cipper vedtaget af skoleforsamlingen. (Ifølge § 7 stk. 1, 2 og 5 skal 
den kommitterede godkende vedtagelser fra ekskursionsudvalget, før 
disse kan effektueres).

2. Ekskursionsudvalget nedsættes pr. 1. april, og fungerer i ét år. Ud
valget består af 6 - 8 mand, således at der er en repræsentant for fag
grupperne biologi, geografi og historie.

3. Rejseansøgninger skal være udvalget i hænde senest en måned før eks
kursionen afholdes.

4. Skolerejser kan kun undtagelsesvis lægges delvis i skoleåret. Ekskur
sioner må kun finde sted i Danmark og i det tilstødende gamle danske 
land (regelsamlingen).

5. HF-klasser er ikke støtteberettiget fra den almindelige ekskursions
konto (regelsamlingen).

6. Ekskursionsfond fremkommer som 50% af kantine overskuddet pr.
1. april hvert år. Dens midler uddeles til flerdages ekskursioner og 
skolerejser - som tilskud til økonomisk trængende elever - Ansøgnin
ger til koordinationsudvalg/ekskursionsudvalg?

7. Ekskursionskontoen fordeles til ekskursioner:

Fordeling pr. elev i det enkelte fag foretages efter følgende point
fordeling:

1 g sproglig fællesfag geografi 2 p/elev
2 g - - historie 1

- samf. geografi 2
mat. fællesfag historie 1

- fys. geografi 2
- nat. - 2
- samf. - 2
- nat. biologi 2

3 g - nat. - 2

Hvis en klasse ønsker at tage på ekskursion i et støtteberettiget fag, 
opstilles brøken:

(samlet uddelingsbeløb) • (antal elever i klassen) • (fagets p/elev) 
(skolens samlede pointsum)
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The-huset

Vi er to fra thehusudvalget, der gerne vil skrive noget om, hvordan det 
føles at være i dette udvalg.

Grunden til at thehuset blev indrettet var den, at vi var nogle stykker 
som mente, at vi manglede et sted, hvor vi kunne mødes efter skoletid og 
snakke med hinanden og i særdeleshed med andre end dem fra ens egen klas
se og klassens lærere. Vores første tanke var i virkeligheden, at vi ville 
have et værtshus, men da vi rådførte os med Ole, fik vi oplyst, at det var 
forbudt, og derfor blev det til et thehus.

Den praktiske side af sagen ordnede vi hurtigt og nemt (puh-ha!) men 
resten er gået "lidt" trægt. Vi har måttet se i øjnene, at lysten og behovet 
for at tale med hinanden ikke er så stort som forventet. Specielt lærerne 
synes at have et forbavsende ringe behov for at tale med eleverne udenfor 
timerne, i hvert tilfælde viser de sig kun, når de skal holde møder. Når læ
rerne opholder sig på skolen efter skoletid, sidder de som regel på kontorer
ne, hvor det er et fåtal af elever, der føler sig velkomne.

Et tydeligt bevis for den ringe interesse ang. thehuset er, at ingen har 
bemærket, at thehuset har været lukket siden påskeferien. Blandt andet der
for har thehusudvalget nu besluttet kun at holde åbent tre af ugens dage, for 
evt. på den måde at få flere mennesker til at være der samtidig. Alt i alt er 
vi meget skuffede men håber alligevel, at dette ikke bliver det sidste pip fra 
thehusudvalget.

Med søsterlig hilsen Jette og Lilian

Vi gik til lærere, elever og TAP'ere og fik dem til at nedfælde et par 
ord om, hvordan det var at være på Avedøre Statsskole.
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Om at være lærer på Avedøre Statsskole

Som lærer på AS befinder man sig i en noget anden situation med hensyn 
til kompetence end på noget andet gymnasium i landet. Man har her totalt op
hævet begrebet lærerråd og i stedet uddelegeret vigtige områder af lærernes 
traditionelle beføjelser til skoleforsamlingen. Således hører sager som

1. indstilling vedrørende forsøgsundervisning
2. anskaffelse el. fornyelse af undervisningsmidler inden for skolens 

tildelte bevillinger og
3. fastsættelse af principper for tildeling af gensidige vikartimer o. 1. 

nu under skoleforsamlingen, hvor lærernes indflydelse er begrænset til en 
stemme pr. mand/kvinde.

Også høringsbestemmelserne er delegeret videre til skoleforsamlingen, 
således at høringen om time- og fagfordelingsplanerne nu foregår i dette fo
rum. Ligeledes er det skoleforsamlingen, der tager stilling til årsprøvernes 
ordning og omfang og til vikartimernes fordeling ved længere vakancer.

Disse ændrede forhold har indflydelse dels på lærernes situation på 
skolen i al almindelighed, og dels på undervisningen, selv om forsøget ikke 
gælder de faglige områder, men kun ledelsen af skolen.

Skoleforsamlingen har som sagt overtaget de fleste af lærernes beføj
elser, og det er altså her, lærerne på lige fod med eleverne må prøve at gøre 
sig gældende. Derfor er lærernes situation ikke væsensforskellig fra elever
nes, hvad angår indflydelse på skolens ledelse. Talmæssigt er lærerne i min
dretal, men til gengæld har de større erfaring og veltalenhed end de fleste af 
eleverne. Dette kommer så absolut lærerne til gode, sådan som skoleforsam
lingen fungerer i øjeblikket (med ringe elevdeltagelse og stor passivitet). 
Hvis vi arbejdede med en aktiv og velfungerende skoleforsamling, ville vi nok 
oftere end tilfældet er i dag, komme ud for at blive nedstemt. Lærerne har 
dog ikke mulighed for at manipulere så kraftigt med forsamlingen, som man 
måske kunne formode, da vi allerede ved skolens start blev enige om at undgå 
det traditionelle lærerværelse, ud fra en idé om, at en fælles arbejdsplads 
samtidig må betyde fælles faciliteter for alle. Dette betyder blandt andet, at 
lærerne egentlig har større kontakt med eleverne end med hinanden, således 
at lærergruppen så godt som aldrig optræder som en fasttømret enhed på sko
leforsamlingen. Den enkelte lærer står inde for sine personlige synspunkter.

Denne åbenhed udadtil som det manglende lærerværelse fører med sig, 
gælder især de i forvejen kontaktsøgende lærere. For dem, som af natur er 
mindre åbne, eller som på grund af et ringe timetal ofte kun kender en lille 
gruppe af elever, kan det betyde en vis usikkerhedsfølelse, at man ikke har 
den daglige opbakning "i sit sædvanlige hjørne" af lærerværelset blandt kol
legerne, og kan også undertiden medføre en følelse af isolation. Det positive 
aspekt vejer dog tungest, idet lærerne på AS er meget ærlige over for hinan
den, og ikke så effektivt som på andre skoler "beholder skindet på næsen" 
med hensyn til faglig og pædagogisk stolthed.

Det har vist sig, at der er et stort behov for at mødes med jævne mel
lemrum, for at drøfte vore fraktionsproblemer. Det har været et problem 
for os at overvinde angsten for at optræde som en samlet gruppe - en angst, 
som absolut er blevet kraftigt styrket af eleverne, der har haft et vågent øje 
til lærernes eventuelle "sammenspisthed".
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(Vi er nu nået dertil, at vi spiser frokost sammen en gang om ugen, na
turligvis i kantinen, hvor resten af skolen også spiser. ) Man skal således i 
højere grad end andre steder være i besiddelse af det personlige mod, det 
kræver at stå op og tale i en større forsamling, for ikke at tale om at erklære 
sig uenig i det sagte. Desuden er man nødt til hele tiden at være både aktiv 
og velorienteret i bestemmelser, tidligere vedtagelser på skoleforsamlingen 
o. 1. for at kunne gøre sig gældende. I det hele taget må man nok slå fast, at 
det på AS er så godt som umuligt blot at være "underviser". Man må danne 
sig en mening om tingene og kunne argumentere for den, hvis man ikke vil 
risikere at miste enhver form for indflydelse på skolens ledelse.

På trods af, at alle er klar over denne situation, er der alligevel en del 
lærere, der ikke er særligt aktive på skoleforsamlingen. Nogle af årsagerne 
er allerede berørt, men dertil kommer også, at man undertiden kan blive no
get frustreret over den lange kommandovej: gruppenedsættelser - rapport fra 
gruppen - klassemøder om sagen - skoleforsamlingsmøder - evt. vedtagel
se. Denne frustration er undertiden forstærket af en vis erfaring om, at ikke 
alle beslutninger taget på skoleforsamlingen bliver ført ud i livet. Endelig fø
ler man, at man sjældent får en direkte respons på sine udtalelser. Ofte taler 
man ud i det blå, eller eventuelt med en eller to af en forsamling på ca. 100 
mennesker. Til gengæld kan man også opleve, at lærere og elever kommer 
ind i en væsentlig diskussion, hvor alle deltager på lige fod.

Det er klart, at både de negative og de positive sider ved skoleforsam
lingssituationen har afgørende indflydelse på undervisningssituationen. Den 
nære kontakt mellem lærer og elev fremkaldt dels af den formelle ligestillen 
på skoleforsamlingen og dels af det manglende lærerværelse, har bevirket, 
at langt de fleste elever synes lykkeligt fri for den traditionelle "lærerangst" 
og ikke er bange for at kritisere undervisningen. Dermed øges kravene til 
læreren om forberedelse og variation i undervisningen. Dette i forbindelse 
med det arbejde, der uomgængeligt ligger i at være ansat ved et forsøgsgym
nasium, gør lærerens arbejdsbyrde ved AS større end det normalt er tilfældet 
ved andre skoler, således at man kunne finde det rimeligt med en vis timere
duktion, som det nok bliver tilfældet ved Herlev gymnasium, sålænge forsøget 
kører. Til gengæld må man sige, at man som lærer på AS ofte får stor støtte 
af en lille kærne af aktive og ansvarsbevidste elever, som gør et godt stykke 
arbejde såvel i faggrupperne som i undervisningssituationen.

Elevernes friere forhold over for læreren har på den anden side ikke 
formået at bryde den almindeligt kendte elevpassivitet og gøre eleverne mere 
aktive og ansvarlige i det faglige arbejde. Tværtimod. Den fælles planlægning 
af arbejdet (som kræves i bekendtgørelse om undervisningen i gymnasiet § 25) 
er ofte vanskelig at gennemføre. En hel del elever bliver tydeligt skræmt, 
når man gør dem opmærksom på deres ret til at få indflydelse på valg af stof 
og metoder i undervisningen. Den sidste lille rest af lærerautoritetstro ("læ
reren ved nok, hvad der er bedst") er vanskelig at udrydde, og skulle det en
delig lykkes, er bekvemmeligheden en ikke mindre sej modstander. Dette 
medfører en større lærerstyring i undervisningen end ønskeligt. Mange ele
ver er dog ikke bange for denne styring. Er en fælles planlægning endelig 
gennemført, må den ofte revideres eller af og til helt opgives på grund af 
manglende fremmøde og manglende forberedelse hos en stor del af eleverne. 
Det stiller både fysisk og psykisk store krav til læreren. Der spores ofte en 
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fejlagtig sammenblanding af begreber som "demokrati" og "faglig slendrian". 
Demokrati synes således af en stor gruppe elever at blive tolket ikke som 
frihed til aktivt at vælge mellem forskellige muligheder (med deraf følgende 
solidaritet over for trufne beslutninger) men som en kærkommen mulighed 
for at fravælge forpligtelser.

Dette manglende engagement hos mange elever kan nok ikke karakteri
seres som en almindelig tilbageholdenhed, men må ses i sammenhæng med 
ledelsesforsøget. En skoles pædagogiske arbejde og dens styreform kan ikke 
adskilles.

Mange elever på skoleforsamlingen føler nok deres ligestilling med 
lærerne som værende formel og ikke reel. I formuleringsevne er mange læ
rere eleverne overlegne. Sprog er magt og lange gode formuleringer udretter 
ofte mere end argumenter. At gøre den formelle ligestilling reel i undervis
ningssituationen forekommer nok mange elever at være umuligt, da de ret 
hurtigt gør sig klart, at det ansvar § 25 pålægger dem i den faglige situation 
i den sidste ende ikke er deres. Læreren har også på AS det endelige pæda
gogiske ansvar.

Et mere helhjertet forsøg med demokrati i såvel ledelse som undervis
ning ville have haft meget større chancer for at lykkes; men det spring har 
man altså ikke villet vove. Netop derfor er det vigtigt, at lærerne har energi 
og overskud til at udnytte de muligheder, som ligger indenfor det normale 
skolesystems rammer; det er derfor på sin plads endnu engang at understre
ge, at med det ekstra arbejde, som reelt naturligt følger med det at være læ
rer på et forsøgsgymnasium, må det være lige så naturligt at give lærerne 
en vis time reduktion, så pædagogiske eksperimenter ikke helt umuliggøres.

Derfor må vi endnu en gang pege på det urimelige i at skille et styrel
sesforsøg fra et pædagogisk forsøg. Burde man ikke også inddrage det pæda
gogiske? Når man ikke har gjort det, kunne det tyde på, at man har set det 
formålstjenlige i at bevare den pædagogiske situation uændret som en slags 
bølgebryder i forsøget af hensyn til det samfund, der i forvejen ikke er for 
positivt indstillet over for gymnasieskolen.

Det siges i vejledningen, at "vore erfaringer/resultater skal være af 
en sådan karakter, at de kan bruges andre steder i skolesystemet af andre". 
Dette har man forsøgt at sikre sig ved at lade AS være et lokalt gymnasium 
(altså ikke som DFG et gymnasium for de særligt udvalgte). I denne sammen
hæng kan man så spørge, om ikke også lærerne for at give et realistisk bille
de bør være gennemsnitspædagoger og ikke, som det undertiden er blevet 
fremført her på stedet, "elitelærere" med den "rigtige" holdning, det være 
sig fagligt, pædagogisk eller politisk. Vi, som har skrevet dette indlæg, me
ner, at det eneste krav (foruden de faglige og pædagogiske kvalifikationer) 
er, at han/hun er positivt interesseret i forsøget.

Henrik Borg, Jette Lægdsmand, Anne-Grethe
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Hvor er lærerværelset?

"Hvor er lærerværelser?" og "Hvor kan jeg hænge mit tøj? " er almin
delige spørgsmål, når en lærer udefra viser sig på Avedøre Statsskole. Sva
ret er det ubehagelige, at der ikke findes noget lærerværelse, og at lærere 
ligesom elever må hænge deres tøj i kældergarderoben (enkelte lærere for
master sig dog til at benytte kontorets garderobe). Også på en række andre 
områder er lærerne på AS berøvet hævdvundne faciliteter: der er ingen spe
cielle lærertoiletter, ingen særlige stole til lærere - til tider end ikke en 
ganske almindelig stol, alle har lige adgang til kopieringsmaskiner o. a. tek
niske hjælpemidler osv. Af og til hæves blandt eleverne røster, der misbilli
ger, at kun lærerne har nøgler, at de har hver deres postbox og hylde samt 
en særlig opslagstavle (som alle dog frit kan studere), men disse privilegier 
har lærerne indtil videre fået lov til at beholde. Bestræbelserne for at slette 
alle ydre skel har ikke deres udspring i bekendtgørelsen om forsøget, men er 
resultatet af debatter mellem lærere og elever i skolens første leveår, hvor 
et flertal har haft illusioner om, at alle på skolen kunne gå ind i et gruppefæl
lesskab. Spørgsmålet er så, om et sådant fællesskab er opnåeligt, så længe 
lærerne stadig er kontrollanter og bedømmere i lige så høj grad som under
visere, og det forhold har bekendtgørelsen jo på ingen måde ændret på.

På ældre gymnasier har lærerne, bl. a. i kraft af deres mangeårige op
hold på stedet, erhvervet sig en række fordele, som kan falde elever for bry
stet og virke hæmmende på samarbejdet mellem lærere og elever. Mange af 
disse bør måske afskaffes, men situationen bliver uholdbar for lærerne, når 
eleverne, som det har været tilfældet på AS, begynder at opponere mod lærer
gruppens fraktionsmøder og påtale lærernes tendens til at søge sammen i 
frikvarterer, fordi de nærer mistanke om, at lærerne konspirerer mod ele
verne. Det må være en menneskeret at tale sammen om fælles problemer, 
selv om disse for lærernes vedkommende er en klasse eller enkeltelever. 
Ligeledes må lærere kunne samles for i fællesskab at komme med oplæg til 
skoleforsamlingen og vælge deres egne repræsentanter til udvalg og lignende 
- efter debatter er denne møderet da også blevet accepteret af et flertal på 
skoleforsamlingen. Hvis lærere skal kunne trives på skolen, og hvis skolen 
skal komme til at fungere tilfredsstillende, tror jeg, at det - med eller uden 
lærerværelse, det sidste er det besværligste - er nødvendigt, at lærerne 
samles hyppigt og diskuterer problemerne igennem for i fællesskab at arbejde 
på at forbedre forholdene på skolen for alle parter. Lærerne vil trods alt ud
gøre den faste kerne på skolen, mens eleverne skiftes ud hvert andet eller 
tredie år.

I de tilfælde - og dem er der vist ret få af - hvor lærere og elever har 
modstridende interesser, vil eleverne uanset lærernes eventuelle manipula
tionsforsøg få deres ønsker igennem i kraft af deres store flertal på skolefor
samlingen. Det er jo nemlig sådan, at bekendtgørelsen om særlige styrelses
regler for AS i høj grad forringer lærernes position sammenholdt med Be
kendtgørelse om lærerråd, lærerforsamlinger og samarbejdsudvalg ved sta
tens gymnasieskoler m. m. (23/12-69). På AS er lærerrådet afskaffet, hvor
ved lærerne er frataget den indflydelse, som de har på ledelsen af et traditio
nelt gymnasium med en lydhør rektor. Lærerrådets beføjelser er på AS helt 
og holdent overgået til skoleforsamlingen, hvor lærerne jo kun udgør en mino- 
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ritet, om end en meget talende sådan. Skoleforsamlingens størrelse (selv om 
kun en brøkdel af eleverne møder op) og dens varierede sammensætning (det 
er jo ikke de samme, der møder hver gang) gør det vanskeligt for den enkelte, 
lærer såvel som elev, at komme igennem med sine synspunkter. Beslutnings
processen forløber endnu trægere end i et lærerråd, og det sker oftere, at 
beslutninger ikke føres ud i livet, måske ligefrem omstødes allerede ved næ
ste møde. Disse forhold bevirker, at man som lærer, og vel også som elev, 
ofte føler, at man spilder tid og kræfter; måske vil lærerne på AS hurtigere 
end på et almindeligt gymnasium køre træt og undlade at tage initiativer, dis
se må så tages af eleverne.'

På ét punkt har lærerne større indflydelse på AS end på andre gymnasi
er, nemlig i afskedigelses- og ansættelsessager. Disse henhører traditionelt 
udelukkende under rektor, på AS udgør de koordinationsudvalgets kompetence
område. Det vil sige, at de tre lærere, der sidder i dette udvalg, er med til 
at vælge deres fremtidige kolleger. Dette må siges at være en betryggende 
ordning i disse arbejdsløshedstider.

De øvrige vigtige udvalg på skolen dækker områder, der på mange gym
nasier varetages af lærerne alene; der er elever i alle udvalg, men det er 
min fornemmelse, at de fleste udvalg er ret lærerstyrede, idet eleverne for
venter, at udspillet kommer fra lærerne, der også ofte refererer udvalgets 
forslag for skoleforsamlingen. Kun faggrupper og budgetudvalg træffer be
slutninger uden om skoleforsamlingen, og netop i disse udvalg har skolefor
samlingen vedtaget, at lærerne skal være talmæssigt stærkt repræsenteret.

Eleverne har altså på AS muligheden for at træffe en række beslutninger 
hen over hovedet på lærerne, men de har endnu ikke ønsket at benytte sig af 
denne mulighed. Teoretisk går skoleforsamlingen ind for, at ansvaret skal 
fordeles på så mange som muligt - frygten for pampervælde er stor - men i 
praksis overlades en række afgørelser til den kommitterede, fordi skolefor
samlingen arbejder ineffektivt og er meget bange for at begrænse den enkeltes 
frihed.

Nogle elever og lærere på AS fremhæver, at den demokratiske styre
form og fjernelsen af lærer privilegiet bevirker et mere positivt forhold lære
re og elever imellem og fremmer samarbejdet i timerne. Selv finder jeg ikke 
nogen iøjnefaldende forskel på situationen her og på andre "yngre" skoler. 
Måske er der en mere fri omgangsform, ligesom § 25 i Bekendtgørelse om 
undervisningen i gymnasiet (jfr. § 6 i Bekendtgørelse om HF) nok tages mere 
alvorligt her end andre steder, men dette skyldes, tror jeg, snarere lærer
nes alder og personlige holdning end forsøget som sådan.

Forsøget med den demokratiske styreform har kun kørt et halvt år. På 
så kort tid kan man naturligvis ikke nå frem til en tilfredsstillende form, si
tuationen er alt for uvant for os alle. Der er ingen tvivl om, at vi allerede 
har fået - positive såvel som negative - "erfaringer om demokratiske orga
ners virke" (Bekendtgørelsen § 1 stk. 2). Ifølge formålsparagraffen skal 
forsøget også "bidrage til at belyse mulighederne for alternative styreformer 
i gymnasieskolen". Det kan i den forbindelse undre, at der ikke sideløbende 
med det seksårige forsøg på AS etableres forsøg med andre styreformer på 
andre gymnasier. Der kræves jo ikke særlige faciliteter til den slags forsøg. 
Det ville f. eks. være enkelt - og ganske gratis for staten - at lade et gym
nasium styre af lærerrådet, således at rektorembedet blev rent administrativt.

Ellen Jensen 
p.t. lærer ved Avedøre Statsskole
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Lærerens stilling i klassen

Hvordan er det at være lærer på AS, 
når man kommer fra Det frie Gymnasium ?

Det første indtryk kan bedst sammenlignes med den fornemmelse man 
har, når man kommer tilbage til komfortable forhold med varmt vand i ha
nerne og rent tøj i skufferne, efter i lang tid at have levet på feltfod.

Det virkede overvældende, at der på AS var de bøger, man skulle bruge, 
kopimaskiner der ikke brød sammen, reoler med opslagsværker, masser af 
plads og en fornemmelse af orden i tingene.
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Samtidig var mange ting velkendte.
DFG og AS har demokratiske styreformer begge to.
Begge steder klages der over for ringe fremmøde til skoleforsamlingen 

og over at for få tager ordet.
Begge steder risikerer de folk, der gør en aktiv indsats, at blive be

skyldt for pamperi.
Begge steder klager lærerne over at se for lidt til hinanden.
Begge steder diskuterer lærerne hvad lærerrollen på en demokratisk 

skole egentlig indebærer.
Ingen af stederne kan de rigtigt blive enige om det.
Begge steder synes eleverne, at lærerne sætter sig for meget hos hin

anden i fritimer og frokostpauser.
Ingen af stederne har lærerne et lærerværelse.
Omgangstonen er lige uhøjtidelig og venskabelig.

Forskellene, som trods alt er store, er resultatet af historiske, af 
økonomiske og af strukturmæssige forhold.

De begyndte forskelligt, og på forskellige tidspunkter.
Det frie Gymnasium startede i 1970, Thylejr-sommeren. Blandt den 

første årgangs elever var der mange, der havde arbejdet aktivt og længe for 
at få skolen igang, mange havde udsat deres gymnasietid, til netop denne sko
le blev en realitet, og var ældre, modnere og vidste mere hvad de ville, end 
den gennemsnitlige l.g'er på 16 år.

Det blev en utroligt fattig privat institution i en fabriksbygning med lo
kaler, man selv indrettede efterhånden. Som en naturlig konsekvens af de 
praktiske og økonomiske forhold, og i overensstemmelse med de pædagogiske 
ideer, der var baggrund for skolen, blev elever og lærere involveret i alle 
praktiske gøremål - maling af vægge - duplikering af enhver form for ma
teriale - rengøring, ordning osv. - og alle administrative opgaver.

AS, derimod, blev startet af direktoratet 3 år senere, havde nybyggede 
lokaler parat fra starten, fik rigelige bevillinger, og en første årgang af ele
ver hvoraf nogle, men slet ikke alle, på forhånd havde ønsket at deltage i et 
styrelsesforsøg.

Det er klart, at to så forskellige forløb opleves med forskellig følelses
intensitet.

Når folk på DFG så, hvad de allerede havde udrettet, hvilket mirakel 
det egentlig var at skolen overhovedet var kommet op at stå, er det ikke for
bavsende, at de, en smule beruste af egen formåen, stillede sig selv de mest 
krævende opgaver. Lykkedes de, var begejstringen stor, mislykkedes de, og 
det hændte selvfølgelig, sank den ganske skole hen i det dybeste mismod.

DFG var fra starten en meget stemnings svingende skole.

AS fik først i oktober 74 sin bekendtgørelse. AS festede, da den havde 
fået sin underskrift og status som forsøgsskole.

Men man havde håbet, ikke kæmpet, og kunne altså ikke føle sig sejrs- 
berust. Til gengæld er faren for de store stemnings sving ikke så overhæng
ende. De opgaver man sætter sig på AS er mere overkommelige. Skuffelser
nes antal tilsvarende lille.

AS fik en langt fastere struktur end DFG, magten er fordelt, og de en
kelte organers kompetence afgrænset. Skolen havde selv været med til at ud- 
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forme reglerne, men selvfølgelig havde direktoratet sat sit præg, det var på 
direktoratets initiativ, forsøget var sat i gang. Et af grundprincipperne for 
forsøget er, at det "mere går på om elever og andre grupper på skolen kan 
tage del i ledelsen end om de kan administrere en skole".

Nu er det en almindelig erfaring, at følelsen af samhørighed og 
medansvar hurtigere opstår, når man praktisk og konkret er med til at få det 
hele til at fungere.

DFG-eleverne er som sagt involveret i en masse praktisk administra
tivt arbejde som fx. skemalægning, pasning af bogdepot, fordeling af vagtti
mer osv.

Det er opgaver, der skal løses, hvis kaotiske tilstande skal undgås.

AS-elever, derimod, har en velbegrundet fornemmelse af, at der skal 
en del til før kaos indtræffer.

Hvis de ikke kommer til skolemødet og ikke deltager i udvalg, er der 
nødvendige beslutninger, der ikke kan tages, og sider af skolen vil gå i stå; 
men administreret bliver der alligevel. De risikerer aldrig, at bogdepotet er 
en forvirret hoben bøger, ingen kan finde rede i, at eksamen bliver ugyldig, 
fordi der ikke er nogen til at holde vagt, eller at undervisningen må vente, 
indtil nogen får gjort skemaet færdigt.

Der er spændt sikkerhedsnet ud. Det giver tryghed, og måske en lidt 
mere passiv, afventende indstilling.

Men der er andre strukturmæssige forskelle end den mellem deltagelse/ 
ikke deltagelse i administrationen.

DFG startede uden love og regler, med kollektivt ansvar. Efterhånden 
udkrystalliseredes nogle færdselsregler, "ansvarsfordelingen".

løvrigt udformede man regler, når man fik behov for dem. Spilleregler 
for magtkampe og sikring af enkeltpersoners rettigheder fandt man det ikke 
påkrævet at fastlægge. Skolemødets retfærdighedssans var garanti for, at alt 
gik rimeligt til.

Med et Adrian-citat: (fra rapport til skolemødet foråret 74)
"Man må generelt sige, at magtmisbrug kun finder sted i begrænset 
omfang eller perioder. I den sidste ende vil det støde mod skolemødets 
almindelige retfærdighedssans, og bevidstheden om dette er en regule
rende faktor i det daglige".

Han siger også:
"Vi har på DFG haft den idag almindelige opdeling i flippere, marxister 
og usikre med tydelige tendenser til polarisering . . . . "

Magtkampe finder sted begge steder.
På AS er der spilleregler for den slags, og det er karakteristisk, at 

parterne går i dækning bag paragraffer og slynger juridiske udtryk i hovedet 
på hinanden, eller spidder modparten med en sætning fra en bekendtgørelse.

Det kan såmænd gå ganske vildt for sig.
Men regler er regler (selv om de kan fortolkes), mens retfærdigheds

sans er så mange ting, når der går politik i den.

Også i fagstrukturen er der forskelle:
DFG startede som et tilvalgsgymnasium.
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Med et point-system, som det HF har, sammensatte hver elev sine fag 
til studentereksamen. Ideen var at give hver enkelt mulighed for at udvikle 
sig så rigt som anlæg og interesser tillod.

Imens ændrede tiderne sig og med dem DFG.
Fra august 74 er man gået i gang med en samlet fælles arbejdsopgave, 

en 3-årig helhed, hvis mål er at give indblik i samfundets dynamik. En hel 
årgang har valgt samfundsfag og psykologi/sociologi for sammen med dansk, 
historie og geografi at køre tværfagligt projektarbejde som led i den fælles 
opgave.

Da forslaget om en fælles arbejdsopgave kom frem i foråret 74, var 
der almindelig enighed om, at det var en god idé, men hvilke emner den skul
le indeholde var der ikke fuld enighed om. Et mindretal fandt at hvis man 
brugte 5 fag i 3 år til at få indblik i samfundets dynamik, så var der væsent
lige ting, man samtidig afskar sig selv fra at få indblik i. Men det var som 
sagt et mindretal, og man hørte ikke meget på dem.

Den sommer forlod en del lærere skolen. Af forskellige grunde.

Hvordan er det så at være lærer på AS?
Bevillingerne, reglerne, sikkerhedsnettet gør det tryggere, også for 

lærerne. Der er mere tid og kraft til selve undervisningen. Eleverne kom
mer mere stabilt til timerne og er bedre forberedt, og man kan planlægge en 
time med en rimelig forventning om, at den ikke bliver aflyst på grund af 
ekstraordinært skolemøde og andet uforudset.

Og ledelsesforsøget?
Som oplandsskole har AS elever der, på Gallup- eller Observa-vis, er 

nogenlunde repræsentative for alle landets HFere og gymnasiaster, det vil 
sige, at lykkes forsøget her, kan modellen bruges i hele Danmark. Det gør 
det virkelighedsnært.

Det tager måske lidt tid at lære, at hvis man vil have noget til at ske, 
må man selv tage initiativet og slæbet med at hive i folk. Der er hele tiden 
nogen, der hiver i mig, så nogen må jo have lært det. Selvfølgelig kan man 
have skoledemokrati, selv om der er varmt vand i hanerne.

Hanne Wilmann

Vikar på AS

Første gang jeg kom til Avedøre, overvejede jeg meget, hvilken vej 
man skulle gå ud af stationen for at komme til skolen. Heldigvis pegede en 
venlig sjæl på bygningen, og jeg tænkte straks: der ligger sgu Tannenberg- 
monumentet.

Hurtigt gik det op for mig, at monumentets indre ikke kunne lede tan
ken hen på preussisk orden og disciplin. "Bo, det der kan du lige så godt op
give med det samme", og "du må regne med, at historie er jo kun et bifag, 
så . . . ", Det var nogle af de bemærkninger, jeg blev mødt med, da jeg star
tede som vikar i historie med 6 klasser. Det var ikke opmuntrende.
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Elevudfoldelsen specielt i en enkelt klasse mindede mig allermest om 
mine erfaringer fra en ungdomsskole for 14-16 årige. Efter at have undervist 
i en årrække på et HFkursus havde jeg visse fordomme om gymnasieelever. 
Dem følte jeg mig helt bekræftet i, når jeg i starten vendte udaset hjem. Ret
færdigvis skal det nævnes, at der var en klasse (måske 1 1/2), hvor man fra 
starten var hjælpsom og indstillet på at komme i gang med at lave noget.

Jeg skulle igennem flere diskussioner om Master Minds, matematik
opgavers og fysikrapporters berettigelse i historietimerne, før de projekter, 
som eleverne selv havde valgt, "kørte" nogenlunde tilfredsstillende. Helt 
godt gik det egentlig først et par steder, efter jeg havde luftet mine forslag 
til terminskarakterer.

En klasse havde jeg nærmest opgivet at få lavet ordentlig undervisning 
i, da et forslag om at give 7 af dem o3 førte til gensidig forståelse. Så for
stod de endelig, hvad jeg på mange andre måder havde forsøgt at fortælle dem 
i ca. 1| måned. Det var en skuffende oplevelse, fordi jeg ikke mener, at det 
er en korrekt måde at drive undervisning på. Men samtidigt var det også læ
rerigt, fordi det bl. a. gav anledning til nogle spændende overvejelser sammen 
med andre lærere over de mulige forklaringer på elevernes måde at reagere 

O pa.
Den noget frustrerende start forstærkedes af den "ikke-modtagelse" 

jeg fik af mine nye kolleger. De var på ingen måde uvenlige og uhjælpsomme 
- tværtimod. Men jeg følte stærkt et behov for en aktiv introduktion til sko
lens mere specielle funktioner, eleverne, lærere og tap'er samt det tekniske 
apparatur. Det ville helt enkelt have været rart, om man havde taget mig ved 
hånden og foretaget en "indskoling" de første dage. Det bør man overveje, 
når så mange nye lærere starter efter ferien.

Jeg syntes straks godt om den afslappede og ligefremme atmosfære, 
der er ml. elever, tap'er, lærere og kommitteret. Væsentligst forekommer 
dog den interesse for og vilje til at overveje og diskutere både rent faglige og 
mere almene pædagogiske problemer blandt de fleste lærere. Sammenfatten
de er min vurdering af lærernes holdninger, at nok hersker der en del uenig
hed om mål og midler - det siger de da selv - men jeg tror dog ikke, at ue
nigheden er så fundamental og lærerne så fastgroede, at det er umuligt at for
bedre "tilstanden".

Og her kommer så det, jeg opfatter som kernen i det hele: The Missing 
Link. Dvs. den manglende forbindelse ml. den traditionelle, enkelte under
visningstime og så skolens demokratiske overbygning. M. a. o. hvorfor er 
der ikke en sådan forbindelse? og hvorledes får man skabt overensstemmelse 
og vekselvirkning ml. disse ting?

Efter den første tid på skolen afløstes min mere ureflekterede, frustre
rede holdning af forsøg på at forklare forholdene og evt. være med til at æn
dre dem.

Noget af forklaringen skal sikkert søges i, at en del elever og nogle læ
rere opfatter AS som en traditionel gymnasieskole (få af eleverne har søgt 
skolen direkte og i disse tider vælger man som gymnasielærer ikke, hvor 
man gerne vil være). Dertil kommer som noget helt selvfølgeligt, at det må 
tage nogen tid, inden et så omfattende apparat, som demokratiforsøget er, 
bare kan udfylde sine rammer - for slet ikke at tale om at afprøve dem nær
mere. Forsøget indebærer for mig at se et stort ekstraarbejde, der især på
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lægges de aktive elever og lærere. Med de forringede støttemuligheder og 
dystre fremtidsudsigter for folk med højere uddannelse er det umiddelbart 
forståeligt, at det kan knibe med motiveringen hos eleverne for at blive fær
dige og studere videre. Flere af disse har selv fremhævet disse forholds 
negative indvirken på deres interesse for undervisningen og aktivitet på sko
len i det hele taget.

Ovenfor har jeg givet en kort redegørelse for nogle af mine vigtigste 
erfaringer og overvejelser, jeg har gjort mig i perioden 15/1 - 31/3 på AS. 
Jeg har heri forsøgt at bidrage med et brudstykke til en beskrivelse og en 
ansats til en analyse af AS, som måske kan blive til nytte for det fremtidige 
arbejde.

Bo S. Svensson

Om at være elev på AS

Indlæg til Årsskriftet

Først må jeg hellere fortælle, at jeg er HF'er på første år, 19 år og 
bor ikke hjemme, og får derfor ikke så megen påvirkning derfra som nogle 
andre.

Da jeg startede herude, var det ikke med henblik specielt på forsøget, 
men nærmere at det var forholdsvis tæt på, og det at jeg ikke var interesse
ret i at gå på en ældre og mere traditionsbunden skole.

Det virkede som et stort kaos, med alle de udvalg vi hørte om i intro
duktionsugen, at selve ledelsen er/burde være os selv, men efterhånden fik 
vi (jeg) mere begreb om det.

I en 4 mdr. periode var jeg medlem af PR-udvalget som tog rundt på 
omegnskommuneskoler og fortalte om A. S. I vores oplag sagde vi bl. a. , 
at der er et godt miljø på A. S., idet vi intet lærerværelse/klasseværelser 
har, og derfor er alle samlede i kantinen i frikvartererne. Det er kun delvis 
rigtigt, for vi sidder næsten altid klassevis allesammen, også lærerne. Det 
er sikkert ikke enegyldigt for A. S. , da folk på andre gymnasier heller ikke 
kender hinanden så godt som i folkeskolen. Et minus ved det er, at skal man 
finde en bestemt lærer eller elev, kan man rende hele området igennem for 
at finde vedkommende. Plusset er så at vi kan og har mulighed for at snakke 
med alle, modsat lærerværelser, som jo plejer at være forbudte områder for 
elever.

Vort største problem her på A. S. er, at der er for lidt interesserede i 
forsøget, kun ca. halvdelen kommer til møderne, og den halvdel som er der 
er ikke særlig aktive. Hvad det så skyldes kan der siges meget om - men det 
er sikkert manglende viden og energi til at erhverve denne viden. De fleste 
lærere har en masse erfaring, og gode talegaver. Det medfører at få (ca. 20) 
elever virkelig får sagt noget, mens resten blot sidder og strikker eller 
"bare" hører på.
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De fleste af de udvalg vi har, er opbygget efter interesseprincippet, og 
der er flere gengangere i udvalgene, og det må vel siges at være hensigts
mæssigt.

At være elev på A. S. kan til tider være deprimerende. Uanset om man 
er engageret eller ej, kommer man ind i en masse diskussioner, som viser, 
at ingen af os kan nå det, vi gerne ville eller burde. Sidder man i et udvalg 
er det et heltidsjob, og til tider også et aftenjob samtidig med at være elev/ 
lærer.

Det er til tider umuligt at nå både lektier, følge alle timer/skolemøder, 
og være aktiv i udvalg, og har man så samtidig et hjem eller arbejde at passe, 
er man fuldstændig ødelagt (når man endelig er hjemme).

Arbejdet må ud til flere og disse flere skal være kompetente til det. 
Ikke at forstå de skal være lærere eller specielt energiske, men de skal bare 
have sat sig ind i sagerne inden afstemninger eller indtrædelse i udvalg. Det
te med relevant viden er en af de største ulemper hos os, og det har bevirket 
at få, bl. a. lærere og den kommitterede får for megen magt - de manipulerer 
med os andre.

Bortset fra alle disse negative ting, er jeg glad for at gå på A. S. Jeg 
er glad for, at vi ihvertfald har mulighed for at sige noget og brokke os, at 
vi har lejlighed til at sætte os ind i ting man ellers ikke har mulighed for på 
traditionelle gymnasier, f. eks. læreransættelser, budgetfordeling o. m. a.

Trods det at skoleforsamlingen (d.v. s. os alle) er højeste myndighed, 
mener jeg, at magten ligger hos den kommitterede (idet han har ret til at 
nedlægge veto, og fordi hans viden er så uforholdsmæssig stor. Dette er del
vis modvirket iK.U., da han ikke har stemmeret der men har møderet. Og 
denne ret udnytter han godt, og har derved næsten ligeså meget at skulle have 
sagt som os andre i udvalget. Da han er statusmand og vi opererer inden for 
de af staten fastsatte rammer, vil nogle sige at forsøget er en narresut, men 
andre vil udtrykke det mindre hårdt, bl. a. jeg.

Det bedste ved A. S. er, at vi har mulighed for at engagere os i noget 
som ikke kommer det faglige på skolen ved. Det giver større interesse for 
selve skolen og kan give bedre samarbejde AS'erne imellem. Vi lærer hin
anden bedre at kende på den måde. Jeg tror også, at vi her på AS er mere 
bevidste overfor småproblemerne, også store. Eks. havde lærerne en week
end sammen, hvor de diskuterede forholdene lærer/elev, og hvor nogle elever 
blev interviewet om deres indtryk. Dette blev indtalt på bånd, som lærerne 
tog med på week-enden. Udmærket syntes jeg. Et andet eks. er alle også 
lærerne er nødt til at tage stilling til problemer omkring noget så banalt som 
fester, (det kom på dagsordenen) som ellers mest er elevprægede.

Jeg må lige pointere, at dette er meget subjektivt, og derfor ikke rene 
facts.

Gitte
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Det første års erfaringer med Undervisningsministeriets bekendtgørelse om 
særlige styrelsesregler for Avedøre Statsskole af august 1974

Vi vil udfra bekendtgørelsen og bemærkningerne til samme søge at klar
lægge, hvorvidt de i disse særlige styrelsesregler eksisterende muligheder 
til fulde er blevet udnyttet, såvel som i hvor høj grad de har været hæmmende 
for de i bekendtgørelsens § 1 stk. 2 nævnte formål med forsøget. (1)

Det er afgjort, at det første års erfaringer på A. S. har bidraget til at 
belyse mulighederne for alternative styreformer i gymnasieskolen, men det 
har ikke, i den grad man kunne ønske det, bidraget til den enkeltes erfaring 
om demokratiske organers virke. Dette skyldes først og fremmest den repræ
sentative demokratimodel, (2) (som mere eller mindre ligger i bekendtgørel
sen) desuden skyldes det manglende evne, tid, interesse eller energi, mang
lende evne til at udtrykke sig i den "demokratiske terminologi", såvel som at 
finde vej i den labyrint af paragraffer og kommandoveje, manglende tid da 
gymnasieskolen for de fleste er et "full time" job, og der ikke i bekendtgø
relsen er indlagt specielle forsømmelses- eller forsømmeligheds dispensa
tionsmuligheder. (3) Manglende interesse da mange hurtigt bliver trætte af 
den dræbende langsommelige proces, en demokratisk beslutningstagen kan 
være. Og manglende energi, da det er et stort arbejde at deltage i en skoles 
styrelse, såvel som at sætte sig ind i de nødvendige love, bekendtgørelser, 
cirkulærer etc.

Af de fire forskellige kompetente organer, som fastslået i bekendtgø
relsen, den kommitterede, koordinationsudvalget, andre udvalg og skolefor
samlingen, er sidstnævnte den, der udnytter sin kompetence og sine mulig
heder mindst. (4) Dette skyldes først og fremmest de før nævnte mangler hos 
medlemmerne af skoleforsamlingen. Det skyldes dog også i nogen grad det 
heraki, den repræsentative model fostrer. Således bliver skoleforsamlingen 
i princippet hørt i de sager, de bør høres i, og fastsætter principper for de 
sager, de bør fastsætte principper for, men langt fra i det omfang, dette kun-

(1) § 1 stk. 2. Formålet med forsøget er at samle erfaringer, som kan bi
drage til at belyse mulighederne for alternative styreformer i gymnasi
et, samt at give deltagerne erfaringer om bemokratiske organers virke.

(2) Dette er den fundamentale fejltagelse, som må bære skylden for langt 
de fleste af de dårlige erfaringer, året har bragt. Det, at man har ment 
det nødvendigt at overføre samfundets repræsentative demokratimodel 
(med den deraf følgende dårlige kommunikation mellem folket og parla
mentet (skoleforsamling-koordinationsudvalg)). Da denne form for de
mokrati ikke tvinger den enkelte til at deltage og tage stilling til - (med 
forudgående udviklende overvejelser) hvilket må anses for yderst nød
vendigt i et forsøg, der blandt andet har til formål at bibringe den en
kelte forståelse af demokratiske organers virke.

(3) Dette er et af de problemer, man hurtigst mulig må tage op til fornyet 
overvejelse.

(4) Der tænkes her på bemærkningerne til § 4 stk. 1-2-3-5-6-9-10-11-13, 
idet der erindres om, at listen ikke er udtømmende. 
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ne gøres. (5) En fuld udnyttelse af denne høringsret såvel som principfast
sættelsesretten ville fremme skoleforsamlingens delagtiggørelse, samt det 
enkelte medlems følelse af at deltage i skolens styrelse.

Koordinationsudvalget fungerer til fulde efter ånd og ord i bekendtgørel
sen og bemærkningerne. (6)

Hvad angår den kommitterede, har han ikke i det omfang, det er muligt, 
(som foreslået i bemærkningerne til § 7, stk. 5) hørt skoleforsamlingen med 
hensyn til klasser og grenhold samt timer og fagfordeling. Således var det 
muligt, at man gennem høring, debat og samtale, havde kunnet forebygge no
get af den utilfredshed, der eksisterer med hensyn til tilvalgsmulighederne 
for HF og grenvalg for gymnasiet.

Vore nye mål må være: Stimulering af individets identifikation i forsø
get, gennem øget oplysning og bevidstgørelse omkring den demokratiske pro
ces, fuld udnyttelse af mulighederne i bekendtgørelsen, og til sidst at starte 
arbejdet på et udkast til et nyt sæt styrelsesregler for forsøgsgymnasiet med 
deraf følgende ny bekendtgørelse, der har til formål at dræbe det døvende re
præsentative demokrati og sætte et nyt og bedre i stedet, samt at delagtiggøre 
enhver ligeligt i de demokratiske afgørelser for dermed at bibringe den enkel
te erfaringer om demokratiske organers virke.
____________________________ Jesper

(5) Der tænkes her på bekendtgørelsens § 5 1-7 og stk. 2.
(6) Dette er et tydeligt symptom på den svigtende interesse, idet vi erin

drer, at man på skolemøderne i året 73-74 (da bekendtgørelsen blev til) 
havde 90% flertal for at dette organ ikke i bekendtgørelsen skulle være 
et tvungent udvalg med en på forhånd fastsat kompetence. Da dette ville 
bevirke, at kun få kom i berøring med den del af styrelsen, som nu er 
underlagt k. -udvalget.

At være elev på Avedøre Statsskole

Vi er 3 elever fra 2. g, som vil prøve at give et billede af hvordan det 
var og er at være elev på Avedøre Statsskole.

Da skolen startede i 1973 mente man fra ministeriets side, at vi skulle 
starte som en "almindelig" skole, men på Ole's initiativ startede vi uofficielt 
forsøget med skoledemokrati med det samme. Forslaget har aldrig været 
diskuteret i lærergruppen og heller ikke blandt eleverne, men ingen har på 
noget tidspunkt protesteret, og det erklærede formål var løbende at skaffe sig 
praktisk erfaring, mens vi i "samarbejde med" ministeriet udarbejdede sko
lens nuværende struktur. Dette arbejde i ministeriet medførte, at aktiviteten 
steg betydeligt, p. g. a. vi havde fået et fælles mål, nemlig at gøre skolens 
fremtidige struktur så rimelig som muligt. Grunden til at vi så i det foregå
ende skrev i "samarbejde med" ministeriet i gåseøjne er den, at vi senere 
fik at vide, at årsagen til at vi var blevet inviteret var, at hvis der skulle op
stå tvivlsspørgsmål kunne man høre os. Dette skæve samarbejde resulterede 
selvfølgelig også i, at den struktur vi har i dag langt fra er den, vi ønskede at 
få igennem.
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Elevernes stilling i klassen. 
Undervisningen starter på klassebasis, 

men glider hurtigt over i gruppearbejde.

Selv om vi var blevet pålagt denne struktur, som vi altså overhovedet 
ikke var enige i, havde vi alligevel i begyndelsen en illusion om, at vi kunne 
få noget godt ud af det. Samtidig så vi noget af en opgave i at orientere de nye 
elever og lærere om, hvad der var sket og skulle ske, og i at gøre dem aktive. 
Efterhånden som vi kom længere og længere ind i året, erfarede vi, at vi med 
denne struktur ikke kan gennemføre et funktionsdygtigt demokrati.

Dette giver sig udslag i en gennemgribende passivitet og ligegyldighed 
hos næsten alle. I denne forbindelse er det ret væsentligt at beskrive skole
forsamlingen, da den jo hedder sig at være den øverste besluttende myndig
hed. For det første er det højest 1/3 der kommer til møderne, og for det 
andet er 3/4 af dem der taler lærere. Samtidig er det:

1. ret svært at få folk til at melde sig når der skal nedsættes udvalg,
2. svært at få udvalgene til at fungere, og
3. svært at få udvalgene til løbende at rapportere til skoleforsamlingen, 

om hvad de har lavet.
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Det at vi har styrelsesdemokrati har påvirket undervisningen positivt, 
idet vi i udstrakt grad benytter os af vejledningens § 25 (medbestemmelse i 
undervisningen). Meningen var vel, at det var demokratiet der skulle frem
hæves som et gode i forhold til andre skoler, men pudsigt nok er det undervis
ningen vi mener adskiller sig mest.

På et væsentligt punkt, hvor vi også havde forventet, at denne skole 
havde adskilt sig fra andre, var ang. forholdet til lærerne. I starten havde 
vi en illusion om, at vi kunne udjævne det sædvanlige skel, der findes mellem 
lærere og elever, derfor afskaffede vi lærerværelset for at undgå, at lærerne 
hele tiden ville trække sig derind. Dette gik godt det første år, da vi ikke var 
ret mange, men i år fungerer kontorerne som lærerværelse. Samtidig har 
der i år været en fraktion af lærere, der har prøvet at stable et lærerværelse 
på benene, men dette bliver af en eller anden grund ikke benyttet. Dette at 
man ikke taler med hinanden på tværs af grupperne er ikke kun gældende for 
lærer og elevgruppen men også i elevgruppen indbyrdes, d. v. s. mellem 1. g 
og 2. g og gymnasieelever og HF'ere.

Dette er en kort beskrivelse af, hvordan vi opfatter det første år, 
skolen har eksisteret.

Med kammeratlig hilsen

Annette, Lilian og Jette 2.A.

Avedøre Statsskole er en udmærket skole, og vi lærer mindst lige så 
meget som elever på andre skoler.

Forholdet mellem elev - lærer er meget positivt, alle kan snakke med 
hinanden, og ingen har nogen rimelig grund til at føle sig tilsidesat.

Mellem eleverne er forholdet det samme, men det skyldes jo nok, at 
vi ikke er flere, end vi er. Det ændrer sig sikkert, når skolen er fuldt udbyg
get.

Noget helt andet er så demokratiet. Jeg er meget skuffet, og på den 
anden side; udfaldet er faktisk ikke forbavsende, når man sammenligner med 
samfundet i helhed. Vi ved jo godt allesammen, at der er noget, der hedder 
sofavælgere, og på det punkt er AS ingen undtagelse, at vi så er lettere at 
løbe om hjørner med, grundet vor uerfarenhed, er en anden sag.

Når elever forlader denne skole, vil mange være mere skeptiske over 
for politiske udtalelser og gå mere i dybden, før de, på den ene eller den an
den måde, udtaler sig.

Det er min personlige mening.
Iben
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Om at være TAP på AS

Da jeg begyndte mit arbejde ved skolen spurgte jeg mig selv, kommit
teret, koordinationsudvalg, TAP, hvad er det? Den sidste gruppe hører jeg 
selv til, og derigennem kan mine forslag forelægges koordinationsudvalget. 
Der er Tap'erne repræsenteret med et medlem, så deres synspunkter kan 
komme frem, hvad jeg også føler de gør, men et af Tap gruppens medlemmer 
kan også stille et spørgsmål direkte på skoleforsamlingen.

Mit arbejde ved skolen er gartner'og hjælpepedel, så det er meget al
sidigt og selvstændigt arbejde.

Arbejdsforholdene her er gode, det skyldes medbestemmelsen, som 
ligger i forsøget, og det gode forhold elever, lærere, Tap'er imellem.

18. april 1975 
Bendt Johansen

Hvordan er det at være TAP på Avedøre Statsskole?

Jobbet er meget alsidigt og består af mange opgaver, og når nogen har 
spurgt mig, hvad jeg egentlig laver, siger jeg blot, at det er lidt af en blandet 
landhandel, og alligevel er det vel ikke svar nok.

På Avedøre Statsskole fører man den åbne dørs politik, det er i hvert 
fald min mening, men jeg sidder vel også et sted, hvor man kan høre, hvad 
der foregår både til venstre og højre.

Kontoret er et meget uroligt kontor. Ja, faktisk har jeg aldrig oplevet 
noget tilsvarende. Men man lærer at arbejde samtidig med, at lærerne dis
kuterer elevernes standpunkt, læseplaner etc. etc. (Vi har ikke noget lærer
værelse) man forsøger at koncentrere sig om breve og tal, besvare telefoner 
og i øvrigt være på tæerne med at lave kaffe, rydde bord og så galt rense 
tæppet.

Sommetider føler man det, som sad man midt i Fredericia Banegård 
med tog brusende ind og ud, larmende højtalere og en masse rejsende. Vi 
har dog heldigvis vore stille perioder. Rektor forstår ikke rigtigt, hvad det 
er at have en sekretær, for han glemmer meget ofte at sige, hvor han går 
hen, og det er faktisk lidt pinligt i visse situationer slet ikke at vide, hvor 
han er.

Det har været meget opbyggeligt at have kontakt med eleverne. Til at 
begynde med afskrækkede de mig lidt, men det var der jo slet ingen grund til.

En dag på et skoleforsamlingsmøde blev der nedsat et udvalg bestående 
af fire elever, en lærer og en TAP, som godt ville have indsigt i skolens regn
skaber. Den fastsatte dato havde vi et møde, og det første spørgsmål der blev 
stillet var, "Hvad betyder debet og kredit? " Det blev besvaret og i øvrigt fik 
gruppen indsigt i skolens regnskaber, blev bestyrtet over den store el-reg
ning, og fandt ud af, hvor man kunne få udbytte af nogle endnu ikke opbrugte 
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konti. Det er sikkert sundt at få indblik i administrationen af en skole, men 
jeg syntes også, det burde have givet udbytte, f. eks. at man efterlod sin sko
le i en lidt pænere stand, sådan at rengøringspersonalet havde lidt mindre at 
rydde op. På den måde kunne der måske også spares.

Desværre har det været mit indtryk, at mange elever har opgivet de
mokratiet på Avedøre og bare lader fem og syv være lige. Det er trods alt 
en udfordring at gå på Avedøre Statsskole.

Klimaet i administrationen har været ude for sine prøver. En stor del 
af første halvdel af skoleåret gik med lange og opslidende møder, triste breve 
og mødereferater (pedellen blev afskediget), og selv om det er spændende altid 
at have med mennesker at gøre, kan det også have sin bagside, det er jo altid 
trist at se mennesker komme så langt ud, at nerverne slår klik.

I administrationen er man meget lydhør overfor nye ideer, men måske 
ville det hjælpe, hvis man ikke kæmpede så meget for at få magt, det er dog 
en demokratisk skole.

14/4-75
Inger Gosden

Om at være forældre ved AS

Skolenævnets bidrag til årsskriftet 1974/75

Skolenævnet ved Avedøre Statsskole er som ved andre gymnasier valgt 
ifølge undervisningsministeriets anordning fra 1944 om forældremøder og 
skolenævn ved statens højere almenskoler. I bekendtgørelsen om styreformer 
ved Avedøre Statsskole er der ingen direkte forældreindflydelse i skolens sty
rende organer, idet forældreindflydelsen skal komme gennem skolenævnet, 
hvis indflydelse i realiteten kun kan skabes gennem forældre- og debatmøder, 
hvor også elever og lærere deltager.

Siden december 1974 har skolenævnet været en realitet ved Avedøre 
Statsskole og har kun fungeret i nogle få måneder. Det er derfor ret begræn
set, hvilke erfaringer man har gjort med hensyn til de opgaver, skolenævnet 
skal varetage.

Samarbejdet i skolenævnet har været upåklageligt, idet formanden (den 
kommitterede rektor) og lærerrepræsentanterne har været meget åbne i alle 
spørgsmål vedrørende skolen. Man har drøftet styrelsesforsøget, karakter
givning, forsømmelser, undervisningen og naturligvis, hvordan forældrene 
bedst kan orienteres om deres søns/datters skole og skolegang.

Forældremøder

I efteråret 1974 blev der afholdt forældremøde, hvor formålet var at 
give en orientering om skolen samt vælge kandidater til skolenævnet. Der var 
til dette møde meget stort fremmøde af såvel forældre som elever.
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I januar 1975 afholdt skolen som ved landets øvrige gymnasier det obli
gatoriske forældremøde med henblik på rekruttering af nye elever. Her var 
ligeledes pænt fremmøde, og skolenævnet bidrog til aftenen med et indlæg om 
"hvordan er det at være forældre til en elev ved Avedøre Statsskole". Bl. a. 
omtaltes den usikkerhed, man står over for som forældre, når man skal vej
lede de unge med valg af videreuddannelse ikke mindst, når valget falder på 
et forsøgsgymnasium som Avedøre Statsskole.

I februar 1975 arrangeredes forældre-elevkonsultationer, hvor samtlige 
lærere på skolen var til stede for at give en vurdering af den enkelte elevs 
præstationer. Tilslutningen til dette arrangement var ikke særlig stor, og 
man har derfor i skolenævnet drøftet mulige årsager med henblik på at få flere 
til at deltage ved senere konsultationer.

Endelig har skolenævnet forsøgt at arrangere en forældre- og debataften 
i april 1975 for såvel forældre, elever, lærere og tap'ere med det formål, 
dels at orientere om hvilke erfaringer skolen har gjort med hensyn til skole
forsøget, og dels at give et indtryk af trivslen i øvrigt på skolen. Som diskus
sionsemner havde man valgt spørgsmål om skolens indhold: demokrati, bøger, 
skolenævn, karaktergivning og grenvalg. Studentereksamen og hva' så? - Det 
viste sig imidlertid, at kun 27 familier plus de 7 fra skolenævnet var interes
seret i at deltage i en sådan aften, hvorfor skolenævnet besluttede at aflyse 
arrangementet, da man fandt tilslutningen for ringe. Man enedes om skriftligt 
at meddele samtlige hjem denne beslutning og bad endvidere forældrene om at 
besvare nogle spørgsmål for at få belyst den ringe tilslutning. Resultatet her
af vil forhåbentlig give skolenævnet et fingerpeg om, hvordan man fremover 
bedst indkalder til forældre- og debataftener.

Nogle tanker som skolenævnsmedlem og forældre

Som skolenævnsmedlem gør man sig naturligvis mange tanker om, hvor 
stort et behov der er for forældreinformation og forældrekontakt, idet man må 
tage elevernes modne alder i betragtning, og derfor må antage, at mange for
ældre får deres information gennem eleverne, men mon ikke der blandt mange 
forældre er stor usikkerhed med hensyn til hvilke krav, der stilles til vore 
unge, og til hvordan Avedøre Statsskole fungerer, idet den demokratiske le
delse af skolen jo er et eksperiment? Det må derfor være skolenævnets opga
ve at forsøge at medvirke til en rimelig information, der svarer til forældre
nes ønske herom.

Som forældre kan man kun bakke de tanker, der ligger bag skoleforsøget 
op ud fra den forudsætning, at studenter, der forlader Avedøre Statsskole, 
forlader den med et mindst lige så godt resultat som studenter fra landets øv
rige gymnasier. Den langt mere demokratiske ledelse af skolen, hvor elever
ne er med til at træffe beslutninger, vil forhåbentlig dels modne de unge samt 
skabe større forståelse og tolerance for vort komplicerede samfund.

22. april 197 5
Birte Mikkelsen
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AVEDØRE STATSSKOLE - set med forældres øjne

I de sene vintermåneder 1973 begyndte Avedøre Statsskole at blive en 
realitet for os. Ganske vist søgte de fleste af vor datters kammerater til om
rådets andre veletablerede gymnasier, men muligheden for at være med i 
såvel udbygning som udvikling af en ny skole, at være med til at skabe atmos
fære og rammer om det daglige arbejde indtil studentereksamen, var nogle af 
de spændende udfordringer, der indgik i vor datters overvejelser. Oven i kø
bet ville hun blive impliceret i et spændende forsøg med styreformer - under
forstået: demokratiske styreformer. Derfor valgte vi Avedøre.

Skulle der have været en lille tvivl om det rette valg set i relation til 
endemålet: studentereksamen - man kan jo aldrig vide, hvad et forsøg fører 
til -, så kunne denne tvivl afvises med, at det kun var styreformerne, der 
skulle eksperimenteres med.

Spørgsmålet om vore forventninger er blevet indfriet gennem de snart 
to år, Avedøre Statsskole har eksisteret, kan stort set besvares bekræftende, 
idet

1) d e elever, der aktivt har engageret sig i styrelsesfunktionerne, har 
udviklet en samarbejdsvilje og -evne i styrelsesorganerne samtidig 
med, at deres selvstændighed og deres ansvarsfølelse er vokset.
I visse situationer har vi dog følt, at rådgivningen i forbindelse med 
elevernes udadvendte funktioner, især i tilknytning til forældrebesøg 
og -orientering har været mangelfuld.

og 2) undervisningens faglige niveau - så vidt vi kan bedømme det - er 
tilfredsstillende. Lærebøger og undervisningsmateriale udvælges 
først og fremmest på faglige kriterier og kan derfor godt virke noget 
uspændende. Undervisningsformen forekommer os lidt for traditionel 
for et forsøgsgymnasium - ellers var mine lærere for en lille men
neskealder siden pædagogiske avantgardister!

På et område synes vi, at Avedøre Statsskole har taget sig sine opgaver 
for let, nemlig i forholdet til forældrene. Orienteringen om formålet med for
søget, baggrunden for dette samt realisationen af formålet har ikke været helt 
tilstrækkelig. Således ville vi gerne på forhånd have diskuteret spørgsmålet 
om elevdemokratiets tidsforbrug, idet det hverken kan være i elevernes eller 
forældrenes interesse, at demokratiseringsprocessen bliver så tidskrævende, 
at der bliver for lidt tid til det rent faglige, det indlæringsmæssige, med de 
konsekvenser, det medfører i form af dårligere eksamensresultater og der
med ringere muligheder efter eksamen. Ville eleverne også få tid til at in
teressere sig for samfundets problemer? Og på et forsvarligt niveau?

Løbende orientering, gerne skriftlig - og ikke blot halv- eller helårlige 
møder - er nødvendig, da også forældre kan have legale undskyldninger til 
deres udebliven fra møder. Skal skolen overleve som andet end en undervis
ningsministeriel grille, må den manifestere sine intentioner over for foræl
drekredsen og overbevise den om intentionernes rigtighed - i stedet for blot 
at betragte forældrene som det nødvendige onde, der leverer eleverne. Det 
virker barokt, at man i et forsøg med demokratiske styreformer helst und
lader at tage hensyn til den indflydelse forældrekredsen har, dels på deres 
personlige bekendtskabskreds og dels på samfundets styrende organer iøvrigt.
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Det virker overraskende at møde denne holdning på et tidspunkt, hvor forsøg 
på det undervisningsmæssige område iøvrigt ikke netop har politisk medvind.

Vor holdning til forsøget er dog stadig positiv, idet vi finder hovedsigtet 
rigtigt. Derfor disse måske lidt for kritiske bemærkninger som vort bidrag 
til diskussionen omkring styreformerne. Uden at være engageret i skolens 
hverdagsliv vil det være os umuligt at afgøre, om den nuværende styreform 
blot fungerer eller om den fungerer nogenlunde godt. Fra det politiske liv 
ved vi, at en demokratisk styring er en meget vanskelig proces, og der skal 
derfor heller ikke peges fingre ad skolen, fordi den på nuværende tidspunkt 
endnu ikke har fundet den optimale styreform med elevdemokrati.

Det er vort håb, at demokratiseringsbestræbelserne må få held til at 
udvikle sig og brede sig til gavn for alle, ligesom det er vort ønske, at demo
kratiseringen må give anledning til udvikling af inspirerende undervisnings
former.

Brøndby Strand
18 april 1975

Kristian Høgh-Schmidt
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Status over 7 mdr's ledelsesforsøg

Den 1. oktober 1974 trådte bekendtgørelse nr. 450 om ledelsesforsøg 
på Avedøre statsskole i kraft.

Dette indlæg skal være min vurdering af 7 mdr's ledelsesforsøg, og det
te skal ses i sammenhæng med skolens årsskrift, hvor en række andre perso
ners meninger om forskellige dele af ledelsesforsøget beskrives.

En af forudsætningerne for skoleforsøget har været, at skolen skal være 
et lokalt gymnasium, d.v. s. optage de egnede elever fra de lokale skoler i 
Hvidovre og Avedøre.

På trods af, at skolens PR-udvalg (4 elever + 1 lærer + kommitteret) 
har besøgt en lang række af skoler for at fortælle om formål og indhold i le
delsesforsøget, har elevtilgangen dette år ikke været stor, 12 egnet, 3 måske 
egnet sproglige og 30 egnet, 7 måske egnede mat. , hvilket giver 3 nye klasser. 
Dette har virket skuffende på skolen; hvorfor søger eleverne ikke? Der er 
sikkert mange grunde. I disse tider søger elever de gamle velrenommerede, 
traditionsrige gymnasier i et forsøg på at få de bedste eksaminer. Mange af 
eleverne, der søger gymnasium, i vores område kommer fra hjem, hvor de 
er den første i familien, der skal være studenter. Dette gør mange gange, at 
forældrene råder til at søge de traditionelle gymnasier og undlade at eksperi
mentere med eksamen. På Avedøre har vi efterhånden mange gange hørt fra 
elever/elevers kammerater, at folkeskolens lærere i mange tilfælde råder 
eller skræmmer deres elever til ikke at søge til Avedøre. Udover dette går 
der mange skrøner om skolen: elever dumper, lærerne er kommunister, man 
skal ikke lave noget o. s. v. o. s. v. Dette er et alvorligt problem, som skolen 
fortsat må bearbejde ved PR-udvalgs s amtaler og evt. foredrag og i samarbej
de med folkeskolens lærere og elevernes forældre.

Samarbejdet med forældrene er allerede startet. Vi har holdt de sæd
vanlige forældrekonsultationer, og udover dette har vi også holdt forældre
aftener, hvor der er blevet orienteret grundigt om forsøgets formål og ind
hold. Endvidere er det iflg. kgl. anordning påkrævede skolenævn nedsat, og 
dette har været brugt som en mulighed for at orientere nogle forældre og 
samtidig høre deres mening om de ting, der er sket/vil ske på skolen. Jeg 
synes, at dette arbejde har været positivt. I det hele taget synes forældrene 
at bakke skolen og forsøget op i stor udstrækning. På grund af den store of
fentlige interesse for forsøget, og de mange mytedannelser på de omliggende 
skoler og i de hjem, hvorfra vi skal rekruttere elever, er det nødvendigt at 
gennemføre en streng forsømmelsesregistrering, overholdelse af undervis
ningstiden, karaktergivning o. s. v. Dette føler mange som en umulighed i et 
ledelsesforsøg, og derfor mener man, det kunne være nødvendigt samtidig at 
gennemføre en række pædagogiske eksperimenter.

Hvorledes er så de indmeldte elevers forhold til ledelsesforsøget? På 
skolen er der blevet indmeldt 155 gymnasieelever og 67 HF-elever siden sko
len startede i august 1973. Ved at gennemgå elevansøgningerne fra 1973 og 
1974 kan man se, at af de 155 gymnasieelever har 51 primær-ansøgere brugt 
begrundelsen, at gymnasiet er det nærmeste i forhold til bopæl. 21 ansøgere 
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angiver, at det er forsøget, der har trukket dem til, 18 primære og 26 sekun
dære og tertiære ansøgere er helt uden begrundelser. Ud over disse ansøgere, 
der alle selv har nævnt Avedøre, er 31 henvist uden at ønske skolen, og ende
lig er 8 elever optaget af forskellige grunde fra andre gymnasier. Det er med 
disse elever, at forsøget med alternative ledelsesformer skal gennemføres. 
Det er disse elever, der skal have erfaringer med demokratiske organers 
virke. Det er disse elever, der gør forsøget realistisk.

At mange elever ikke har søgt skolen for forsøgets skyld, betyder ikke, 
at de modarbejder skoleforsamlingen eller udvalgene. Det betyder, at de i 
mange tilfælde er passive eller, at det tager lang tid før de vænner sig til at 
tage ordet i skoleforsamlingen eller melder sig som deltagere i udvalgene. 
Når man derfor mange steder i skolens årsskrift kan læse kritiske bemærk
ninger om passivitet og inaktivitet, skal man samtidig tænke på elevernes 
baggrund og forudsætninger for at deltage i forsøget. Endvidere må man se i 
øjnene, at der sikkert i mange tilfælde mangler arbejdskraft. Da antallet af 
problemer, der skal løses ikke er mindre på Avedøre Statsskole end andre 
skoler, bliver de aktive elever/lærere slidt op gennem deres arbejde i flere 
udvalg og skoleforsamlingen, og der er ingen til at afløse. Dette resource
problem er hurtigt afhjulpet med nye elever og nye lærere, men til gengæld 
kommer der så yderligere kommunikationsproblemer.

Fra starten af forsøget har der på skolen været stor modstand mod den 
rolle, koordinationsudvalget har fået i bekendtgørelsen. Denne modstand ud
trykker bl. a. frygten for at koordinationsudvalget skulle/skal blive et "pam
perorgan". Frygten er blevet større ved, at de §§, der omhandler koordina
tionsudvalget og den kommitterede p. g. a. deres længde og detailrigdom - i 
modsætning til § 4 om skoleforsamlingen - har givet mange den opfattelse, 
at det eneste væsentlige, skoleforsamlingen kan beskæftige sig med, er prin
cipper til koordinationsudvalget. Denne opfattelse er blevet styrket gennem 
avisernes omtale af forsøget med vægten på formanden som rektor i "gammel
dags" forstand. Skoleforsamlingen har derfor vedtaget, at koordinationsud
valget kun skal være et rent ansættende udvalg, d. v. s. man har ikke udnyttet 
bekendtgørelsens § 6, stk. 2. Da skoleforsamlingen endvidere ikke ønsker at 
have et forretningsudvalg eller lignende, har den gjort sig selv til en stor for
samling uden hoved. Flertallet havde/har drømmen om, at eleverne er an
svarsbevidste, aktive, konstruktive, revolutionære, og at man spontant ville/ 
kunne udføre opgaver, hvortil man fra starten ikke havde noget kendskab. Det
te flertals opfattelse er, at det direkte demokrati bedst sikrer den enkelte den 
størst mulige indflydelse. Dette er nok rigtigt, men hverken lærerne eller 
eleverne har den nødvendige disciplin (opdragelse) til dette. Derfor har sko
leforsamlingen taget alle emner op til diskussion fra de praktiske ting som 
indretning af opslagstavler og reoler til de mere pædagogiske problemer.

For at gennemdiskutere alle disse problemer var det nødvendigt at have 
to skoleforsamlingsmøder om ugen, nemlig tirsdag og torsdag. Disse møder 
afholdes i en hultime midt på dagen, hvilket betyder, at der bliver længere 
skoletid for alle. Frem til februar måned blev der holdt to ugentlige møder, 
men siden har der kun været afholdt et om torsdagen, og hultimen om tirsda
gen bliver anvendt til udvalgsmøder, faggruppemøder, lektielæsning og hygge.
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I de første 7 måneder af forsøget har skoleforsamlingen behandlet en 
lang række emner; jeg skal i det følgende give en kort redegørelse for de vig
tigste:

Det første store emne var, hvorledes kantinen skulle opbygges, drives 
og fungere. Alt dette blev fastlagt i vedtægter for bestyrelse og en kon
trakt mellem skolen og den selvejende institution kantinen. Disse papi
rer findes i års skriftet.

Skulle vi have hjemmeklasser eller fagklasser? Flertallet kunne se de 
praktiske og pædagogiske fordele i fagklassesystemet, sådan som sko
len og rektorbevillingen er opbygget, mindretallet talte for de bedre 
trivselsmuligheder i hjemmeklasser.

Skoleforsamlingen vedtog at søge om tilladelse til at male skolen ind
vendig, dette blev afslået af byggedirektoratet.

Det blev vedtaget at holde 4 daglige aviser i 5 eksemplarer.

Der har været talt om biodynamisk rengøring og sundheds rigtig mad, 
men kantinen sælger stadigvæk kun wienerbrød og flødekarameller.

Man har vedtaget efter mange diskussioner at afholde emnedage; med 
75 stemmer for og 24 imod blev et fælles emne valgt. Disse dage er 
dog aldrig blevet gennemført, da ingen kunne overkomme den endelige 
planlægning.

Af fællestimeengagementer er det blevet til åbning af en udstilling af 
formningsarbejder, samt en enkelt time med Georges Marinos, der 
talte og sang om gæstearbejdere.

Igennem et helt skoleår er det blevet drøftet, hvorledes vi skal forholde 
os med hensyn til ekskursioner. I fire forskellige udkast har man be
handlet fælles planlægning af ekskursioner, hvilke ekskursioner skal 
have støtte, hvilke fag skal have ekskursioner o. s.v. , o. s. v. Det er 
endnu ikke lykkedes at få vedtaget noget i denne sag.

Skoleforsamlingen har beskæftiget sig med det sværeste af alt, nemlig 
principper (sund fornuft), for ansættelse af personale til rengøring, 
ansættelse af pedel og lærere. I det første tilfælde vedtog man, at ele
ver skulle have fortrinsret til rengørings jobbene. I det sidste tilfælde 
anbefalede skoleforsamlingen med stort flertal, at der skulle ansættes 
så mange fuldt uddannede lærere i faste stillinger som muligt. Udover 
dette henstillede skoleforsamlingen til koordinationsudvalget, at de ti- 
melærere/vikarer der var på skolen skulle have en fortrinsstilling, hvis 
de søgte fast ansættelse.

Skoleforsamlingen har vedtaget en lang forretningsorden (se årsskriftet) 
og nedsat udvalg til behandling af alle tænkelige problemer herunder bo
ligudvalg, kulturudvalg, avisudvalg, budgetudvalg, informationsudvalg, 
PR-udvalg. I årsskriftet kan man læse om disse udvalgs aktiviteter.

Skoleforsamlingen er blevet hørt om grenhold, time- og fagfordeling, 
således at alle elever har haft mulighed for at høre om holdstørrelser, 
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lærerløntimer og meget andet. Men det er svært at overbevise skole
forsamlingen om, at det er direktoratet, der har afgørelsen ved gren
fordeling, holdstørrelser og læreransættelser.

Skoleforsamlingen har med stort flertal ønsket at få forsøg med drama
tik istedet for formning/ sang. Da tidspunktet for godkendelse af forsøg 
var overskredet, er forslaget lagt i mølpose til efteråret, hvis man 
husker det.

Sidst men ikke mindst har skoleforsamlingen beskæftiget sig med eva
luering. Ifølge cirkulæret om "evaluering og meddelelser til hjemmet" 
af den 26. marts 1973, "kan der efter lærerrådets beslutning to gange 
om året gives meddelelse til hjemmet om elevens standpunkt"; "lærer
rådet fastsætter ordning og omfang af eventuelle mundtlige prøver og 
klassernes arbejde i tiden efter at undervisningen efter normalt skema 
er ophørt indtil sommerferien". Disse to citater viser, at det er skole
forsamlingen, der har afgørelsen i disse ting. På et møde i november 
blev det besluttet, at der skulle være almindelig karaktergivning inden 
jul. Om omfanget og ordningen af årsprøverne blev det i april besluttet, 
at alle klasser udover de fag, der er studentereksamensfag, skal beskæf
tige sig med tre fag efter klassernes eget valg; her kan der være tale om 
repetition, tværfagligt samarbejde eller fortsat undervisning ca. 15 - 20 
timer til hvert fag.

Det har været fremhævet, at kommandovejen på Avedøre Statsskole er 
lang.' Jeg mener ikke, at tingene er længere undervejs her end i en lærerråds/ 
rektorstyret skole, undertiden tværtimod. Hvis man ser på beslutningen om 
årsprøvernes omfang tog det knap 2 timer, på 2| skolemøde. Arbejdsproces
sen foregik på følgende måde: problemet blev forelagt skoleforsamlingen, der 
efter en kort debat nedsatte et udvalg, som udarbejdede et oplæg til gruppe
drøftelser i klasserne. Efter dette gruppearbejde kom spørgsmålet atter op 
på plenum, hvor diskussionen førte frem til en afstemning og afgørelse. Den
ne arbejdsform giver en procedure, der varer fra torsdagsmøde til torsdags
møde, altså en uge fra første gang, skoleforsamlingen hører om problemet, 
til der er truffet en afgørelse. Jeg mener at have kendskab til skoler, hvor 
f. eks. diskussionen om årsprøvernes ordning og omfang enten ikke finder sted 
eller også varer i flere måneder.

Til skoleforsamlingsmøderne er der ofte kun 85 - 90 ud af 230 tilstede; 
tallet er noget svingende dog mest i nedadgående retning. Det er mest elever
ne, der ikke kommer; de laver lektier, spiller bold, musik, snakker eller 
andet. Men mange lærere kommer heller ikke, det gælder timelærerne med 
få timer, der ligger på andre tidspunkter end møderne. I almindelighed er det 
svært at få lærerne til at komme, hvis deres skema ikke har timer omkring 
skolemødet. Nogle mener, at det arbejde, de udfører i faggrupperne, er til
strækkeligt. Det skal her bemærkes, at der ikke hverken til elever eller læ
rere er givet nogen form for reduktion i det normale arbejde. Af T. A. P. per
sonalet deltager undertiden de to pedeller og kontorpersonalet, til forskel fra 
rengøringspersonalet (med undtagelse af eleverne), der p. g. a. deres arbejds
tid aldrig viser sig.
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Skoleforsamlingen lytter spændt

Mange elever giver udtryk for, at de er ligeglade med, om det er læ- 
rerne/rektor eller skoleforsamlingen, der bestemmer, men fordelen ved 
Avedøre Statsskole er, at besluttes der noget, der berører dem, så kan de 
møde op på skoleforsamlingen og prøve at få indflydelse på beslutningen.

Der er besluttet mange fornuftige og gennemtænkte ting på skoleforsam
lingen, men mange ting er også gået i stykker, fordi man mangler indpiskere 
(forretningsudvalg). Udvalgene mangler møde indkaldere (formænd). Der 
mangler lister over de forskellige udvalgs medlemmer, så oplysninger, post 
og besked kan viderebringes til udvalgene. Der hersker stor slendrian ved 
indkaldelser til udvalgsmøder. Indkaldelserne foregår for det meste efter 
mund til øre metoden, og som regel meget sent; ændringer sker ofte, fordi 
mange mennesker har mange møder på samme tid. Nogle udvalg har ikke 
ønsket, at den kommitterede skulle være til stede, og derfor har det været 
praktisk med mundtlige indkaldelser. Men overfor skoleforsamlingen, der 
har vedtaget, at alle udvalg er åbne, betyder denne indkaldelses procedure, 
at menige medlemmer af skoleforsamlingen ingen muligheder har for at del
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tage. Udvalgsarbejdet har svært ved at blive gjort færdigt, fordi de fleste 
møder helst skal overstås i spisepausen, eller tirsdag fra 11 - 12.

Med denne tendens til vilkårlighed er det blevet til, at den kommitterede 
er skolens koordinerende altmuligmand. Han er der altid! Han besidder til
syneladende alle oplysninger! Han tager telefonen! Det er lettest at spørge 
ham! Da skoleforsamlingen har besluttet, at koordinationsudvalget kun skal 
ansætte folk, betyder dette, at den formand, der var tænkt som en modpol til 
den kommitterede, er blevet til ingenting. Dette betyder, at skoleforsamlin
gen er uden "hoved" og "mening" udenfor møderne. Ingen varetager dens 
interesser, og endnu er det ikke lykkedes at opbygge den kollektive ansvarlig
hed, som er nødvendig for, at beslutninger/aftaler kan udføres. Ansvarlig
heden er i mange tilfælde blevet kværulanteri. Der er ingen tillid, der er in
gen kontrol. Som det er i øjeblikket, er det administrationen sammen med 
enkelte elever og lærere, der sikrer at en række ting gennemføres til tiden. 
Jeg har hidtil forgæves prøvet at få skoleforsamlingen til at indse, at disse 
forhold må ændres. Senest er det dog blevet muligt for dagsordensudvalget 
at få de forskellige udvalg til at aflægge rapport for skoleforsamlingen.

Det er dog mit indtryk, at det arbejde, der foregår i en række faggrup
per og i budgetudvalget, har været godt.

Man kan håbe, at eleverne gennem dette arbejde, samt den bevidste ud
nyttelse af § 25 bliver mere motiverede til pædagogiske forsøg, således at de 
gennem skoleforsamlingen kan tage initiativ til ansøgning om dette.

Der tales meget om magt på Avedøre Statsskole. Når der er tale om et 
ledelsesforsøg og ikke et administrativt forsøg, så er rønnebærrene sure. 
Administration, information, telefonsamtaler og viden giver den maksimale 
magt, påståes det! Det er ikke gået op for nogle personer, at det, der be
stemmes i skoleforsamlingen, skal administrationen udføre.

Da de fleste lærere på skolen er unge, betyder det, at deres erfaring 
og viden om skoleforhold er begrænset, derfor kommer mange udspil om 
studieuge, introduktionskurser, karaktergivning, stillingsopslag o. s. v. fra 
den kommitterede. Dette opfattes, som om den kommitterede har en afgøren
de indflydelse på beslutningerne.

Koordinationsudvalgets forhold til den kommitterede har givet sig udslag 
ved, at hele udvalget med undtagelse af T. A. P. -repræsentanten har nedlagt 
deres mandat i udvalget, og anbefalet skoleforsamlingens fraktioner ikke at 
vælge nye repræsentanter. Begrundelsen for dette er, at den kommitteredes 
tilstedeværelse giver udvalget dårlige arbejdsforhold.

Denne situation har forbindelse med indstillingen af ansøgere til de op
slåede stillinger ved skolen. Udvalget forbigik her en af de af skolens time
lærere i deres indstilling.

Vedkommende har embedseksamen og pædagogikum og har i det foregå
ende skoleår lavet rektorbevilling i sit fag. I dette tilfælde var den kommitte
rede uenig med flertallet af koordinationsudvalget. Udvalget spurgte, om jeg 
ville fortælle direktoratet, at man havde forbigået ansøgeren, dette svarede 
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jeg bekræftende på. På dette grundlag har udvalget ment, at dets arbejde var 
tidsspilde, da den kommitterede åbenbart kun tillod indstillinger, han selv 
ville have foretaget.

Mange har fra starten haft den opfattelse, at bekendtgørelsen for Aved
øre kun gav mulighed for at gennemføre et forsøg, og ikke overvejet de for
skellige muligheder, der er for at udfylde bekendtgørelsens krav. Mange har 
i høj grad kørt et "Avedøre-flip", hvor det gjaldt om størst mulig tilfreds
stillelse for nogle personers opfattelse af trivsel og demokrati her på skolen, 
i stedet for at tænke på forsøgets almengyldighed.

For at sikre informationsniveauet til alle skoleforsamlingens medlem
mer, når skolen nu får ca. 325 elever og 40 lærere og 17 T. A. P., vil det 
blive nødvendigt at udarbejde et effektivt kommunikationssystem, så alle kan 
følge med i, hvad der ankommer til administrationen. For nu er skolen så 
stor, at mundtlig og mere eller mindre tilfældig skriftlig kommunikation ikke 
er holdbar.

Ved at opgive den egocentrerede holdning, udvide informationsniveauet 
og tage hensyn til de negative resultater, der nu er nedfældet i årsrapporten, 
skulle det være muligt at ændre signaler i ledelsesforsøget.

Mit indtryk af de forløbne 7 måneder er, at trods alt har skoleforsam
lingen besluttet mange ting, og en række udvalg har været disciplineret nok i 
deres arbejde.

De mange problemer, der har været i skoleforsamlingen, har ikke sat 
sig spor i den daglige undervisning, og ingen elever eller lærere har meldt 
sig ud med den begrundelse.

Ole Thorup
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Sådan var det

Dette skal være mit indlæg om det første forsøgsår på Avedøre Stats
skole. I den anledning vil jeg prøve at gøre op med myterne og fordommene 
"om den 17-årige pige der blev rektor".

Den måde, rollen som formand i koordinationsudvalget er blevet beskre
vet i pressen, er udelukkende et presseflip, og noget som vi overhovedet ikke 
kender på skolen. Jeg føler i høj grad, at det er diskriminerende, at bare 
fordi man er en pige, skal man udstilles på den måde.

Jeg har lige fra begyndelsen været medlem af informationsudvalget. 
Hver gang, vi på skolen har haft besøg af pressen, er informationsudvalget 
blevet kritiseret meget for de artikler, der er blevet bragt. Skoleforsamlin
gen har ikke kunnet forstå, at det ikke er informationsudvalget, der har ori
enteret galt, men at journalister og fotografer i forvejen nøje har planlagt, 
hvad de vil bruge, og hvad de ikke vil bruge. Informationsudvalget har prøvet 
at give en saglig orientering og forsøgt at forklare, at vi ikke var interesseret 
i, at jeg skulle vises frem. Til tider har vi prøvet at være virkelig grove 
overfor dem, men alligevel har de fået den artikel, de ville have.

På skolen har situationen været en helt anden. Koordinationsudvalget 
har udelukkende fungeret som ansættelsesudvalg, og formands rollen har ikke 
udskilt sig fra de andre medlemmers.

I det store hele har det været meget belastende at være medlem af ko
ordinationsudvalget. Ikke fordi det egentlige arbejde har været for hårdt, for 
det har det ikke, men det har for det første været svært at skaffe sig viden 
om de ting, som man skulle være med til at bestemme igennem koordinations
udvalget. For det andet er koordinationsudvalget af skoleforsamlingen blevet 
beskyldt for at bestemme for meget og tage for meget magt, hvorimod det for 
os har været temmelig frustrerende ikke at have fået nøjere defineret, hvilke 
arbejdsområder vi havde. Til det ene skolemøde blev vi beskyldt for at lave 
for meget, og på det andet for at lave for lidt. Når pressen så har gjort sit 
til at forvanske situationen, har det tit været svært at klare.

Joan
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Kantinen, et led i skolens liv

Fra skoleårets start opstod problemer med at få passet vores kantine, 
og det blev derfor besluttet, at eleverne selv skulle overtage kantinen. Det 
skete ved, at vi nedsatte en kantinebestyrelse, som skulle være ansvarlig for 
den daglige drift. Der blev opstillet nogle vedtægter for kantinen og dens over
tagelse af lokaler (se bilag), som blev vedtaget af skoleforsamlingen. I be
gyndelsen klarede vi det daglige arbejde ved, at bestyrelsen på skift passede 
kantinen, men det var i længden uholdbart (for stærkt arbejdspres), så fra 
december måned gik vi over til en turnus-ordning med klasserne, forstået 
på den måde, at klasserne på skift passer kantinen en uge ad gangen, klassen 
finder så selv de fire personer, der de pågældende dage skal stå i kantinen, 
og det fungerer udmærket, selv lærerne har kunnet finde ud af det (de har 
også deres uger).

Hvad kan kantinen så byde på?

Vi har prøvet at undgå letfordærvelige varer for ikke pludselig at stå 
med underskud, men udvalget er efterhånden ret pænt (vi har arbejdet os 
langsomt op). Der kan købes kaffe, the, mælk, youghurt, sodavand, lyst øl 
og af spiseligt kan man få sandwich, wienerbrød og en masse forskelligt slik. 
Vi har overvejet smørrebrød, men det byder på flere vanskeligheder af prak
tisk og økonomisk art.

Hvordan går det rent økonomisk, og hvordan ligger priserne?

Vi holder i øjeblikket et prisniveau som gør, at vi kører med overskud, 
uden at priserne kan siges at være ublu. Vi giver f. eks. 1, 50 for en vand 
(25 øre tilbage for pant), 2, 50 kr. for en sandwich (koster 4, 50 de fleste ste
der), 1, 25 for et stk. wienerbrød og 1, 00 kr. for en kop kaffe. Priserne skal 
ses i sammenhæng med, at overskuddet evt. ved skoleforsamlingens beslut
ning kan komme eleverne til gode, idet overskuddet anvendes til ekskursioner 
og rejser, værdigt trængende kan ansøge om tilskud.

Poul Boyer
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AVEDØRE STATSSKOLE
Byvej 202
2650 HVIDOVRE 
TLE. (01) 49 11 29

Avedøre den 23. september 1974. 
OT/IG

VEDTÆGTER 
for

KANTINEN VED AVEDØRE STATSSKOLE

§ 1. Kantinen ved Avedøre Statsskole er en selvejende institution, hvis 
formål er at drive kantine og herunder automater for elever og lærere 
ved Avedøre Statsskole.

§ 2. Kantinens hjemsted er Avedøre Statsskole, Byvej 202, 2650 Hvidovre.

§ 3. Kantinen ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer. 9 elever og 2 læ
rere.
Bestyrelsen vælges for et halvt år ad gangen af skoleforsamlingen ved 
valg pr. 1. oktober og 1. april.

§ 4. Beslutninger træffes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, når 
der er flere stemmer for end imod.
Dog skal oprettelse af forpagtningsaftaler, ændring af og ændring i for
pagtningsaftaler; aftaler med skolen samt ansættelse og afskedigelse 
af forpagter vedtages i skoleforsamlingen.
Bestyrelsen fastlægger reglerne for den daglige drift og er ansvarlig 
for, at de aflægger et regnskab, samt at der daglig udarbejdes kasse
opgørelse.

§ 5. Der påhviler ikke medlemmerne af bestyrelsen nogen økonomisk for
pligtelse, ligesom sådant medlemskab ikke giver ret til andel i institu
tionens udbytte eller overskud.
Bestyrelseshvervet er ulønnet.

§6. I tilfælde af underskud er alle i bestyrelsen erstatningspligtige.
Regelsamlingen siger i 06-11:
"De elevrepræsentanter der varetager opgaver i bestyrelsen, bestiller 
varer hjem og så videre er fuldt personligt ansvarlige for de økonomi
ske transaktioner de kaster sig ud i. Der gælder ikke på det erstatnings
retlige område nogen 15 års grænse, og dette betyder, at elever der ik
ke er myndige bør have forældremyndighedens accept af at de varetager 
økonomiske forpligtende opgaver på andre elevers vegne.
Det må herefter være et rimeligt krav at stille til eleverne, såfremt de 
fortsat alene skal klare driften af udsalget, at der altid er klarhed over 
hvilke konkrete repræsentanter for eleverne der står som ansvarsha
vende overfor leverandører m.v."
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§ 7. Bestyrelsen vælger af sin midte en regnskabsfører der er ansvarlig for 
regnskabets føring, betaling af regninger samt ansvarlig overfor de 
offentlige kasser.

§ 8. Kantinebestyrelsen vælger af sin midte en sekretær, der fører og of
fentliggør mødereferater og opbevarer skriftligt materiale vedrørende 
kantinen.

§ 9. Bestyrelsen er forpligtet til at sørge for at kantinen er forsvarligt for
sikret mod tyveri og hærværk.

§ 10. Bestyrelsen fastlægger reglerne for den daglige drift og er ansvarlig 
for, at der aflægges et regnskab.
Bestyrelsen har pligt til mindst en gang i kvartalet at foretage revision 
af regnskabet og opgørelse af varebeholdning, idet den stadig påser at 
driften hviler i sig selv.

§11. Bestyrelsen aflægger ved sin fratræden (1. april eller 1. oktober) 
regnskabet til godkendelse i skoleforsamlingen, som beslutter hvorle
des et eventuelt overskud skal anvendes.
Skoleforsamlingen skal tage stilling til hvorledes et eventuelt underskud 
kan dækkes ved en kollektiv indsats.

§ 12. Bestyrelsen er ansvarlig overfor direktoratet for kantinelokaler og in
ventar. Af overskuddet afholdes udgifter til erstatning af ødelagt inven
tar og ejendom tilhørende skolen.
Bestyrelsen træffer aftale med skolen om overtagelse af kantinelokaler.

§13 . I tilfælde af opløsning af kantinen skal skoleforsamlingen efter indstil
ling fra bestyrelsen tage stilling til anvendelsen af varelager og andre 
aktiver.
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AVEDØRE STATSSKOLE 
Byvej 202
2650 HVIDOVRE 
TLF. (01) 49 11 29

Avedøre den 3.9.1974

Aftale mellem Avedøre Statsskole (ved Ole Thorup) og kantinebestyrelsen 
om lokaler og inventar til kantinedrift.

1. Kantinebestyrelsen kan til kantinedrift anvende køkkenet uden at betale 
leje.

2. Køkkenet er udstyret med køleskabe, opvaskemaskine, kaffemaskiner, 
varmeskab, brødrister, bord og stole, samt med service (kopper, tal
lerkener, knive, gafler og glas) der er skolens ejendom, men det kan 
vederlagsfrit anvendes.

3. Til kantinedriften stilles endvidere en varm- og kolddriksautomat til 
rådighed vederlagsfrit.

4. Lys og varme betales af skolen, rengøring er på kantinebestyrelsens 
ansvar.

5. Supplering af service afholdes af skolen, og kan kun indkøbes efter 
forhandling med skolen.

6. Vedligeholdelse af automater og inventar betales af skolen indtil l.dec. 
1975.
Øvrige driftsudgifter af det løse inventar påhviler kantinebestyrelsen. 
Beskadigelser af automater eller køkkeninventar som følge af forkert 
brug, afholdes af kantinebestyrelsen.

7. Skolen betaler ikke for oprydning og fjernelse af flasker fra lokalerne.

8. Skolen har ret til at anvende køkkenet med inventar til afholdelse af 
forældreaftener, fester arrangeret af skolen, mødevirksomhed og ar
rangementer for skolens gæster. Disse skal i hvert tilfælde aftales 
med kantinebestyrelsen.

9. Kantinebestyrelsen har ansvaret overfor sundhedskommission og over
for Hotel- og restaurationsloven.

10. Skolen har intet ansvar i forbindelse med kantinens drift, eller for 
eventuelle uregelmæssigheder i forhold til de offentlige kasser (skatte
væsenet eller toldvæsenet).

11. Skolen skal godkende udlån eller udlejning af køkkenet til andre end sko
lens faste brugere elever, lærere, pedel, kontorpersonale og rengø
rings pe r sonale.

12. Ved misligholdelse af ovenstående bestemmelser, kan kantinebestyrel
sen opsiges med 3 mdr's varsel.

13. Denne kontrakt tages op til revision senest 1. december 1975.
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Skoleforsamlingen er en stor og tung masse og meget svær at aktivisere
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DGS og LAK

Jeg vil, gennem gamle skolemødereferater og en samtale med de elever, 
som var mest aktive i spørgsmålet, om vi skulle meldes ind i vore interesse
organisationer, belyse forholdet mellem skolens elever og interesseorganisa
tionerne.

Skolemøde den 9. oktober 1973.

Ønsker man et foredrag af D. G. S. ? Mange var imod at betale en re
præsentant kr. 400. -, og man kom ikke til nogen afslutning i spørgsmålet. 
Aksel Busk anbefalede, at fællestimegruppen undersøger, om man kan få 
nedslag i prisen.

Skolemøde den 21. november 1973.

Dagsordensudvalget havde undersøgt mulighederne for et nedslag i pri
sen for en orientering om D. G. S. De ville give et nedslag på kr. 200. - eller 
evt. helt afstå fra penge.

Der blev holdt afstemning om de skulle herud eller ej. 52 stemte for 
og 5 imod. Vedtaget.

Det blev pålagt fællestimeudvalget at indbyde D. G. S., og der blev af
holdt afstemning, om D.G. S. skulle have penge for det eller ej. 36 stemte 
for og 18 stemte imod. Vedtaget at de skulle have kr. 200. -.

Skolemøde den 10. oktober 1974.

Bente la og Lone lq ville søge oplysninger om de to organisationer 
og berette om dem på et skolemøde efter efterårsferien.

Skolemøde den 19. november 1974.

Lone lq kom med forslag til næste dagsorden. Den skulle gå på prin
cipper for indmeldelse i de faglige organisationer. Det blev vedtaget, at 
dette var af så stor interesse, at det skulle være det første punkt på dagsor
denen torsdag den 21. november 1974.

Skolemøde den 21. november 1974.

Der kom tre forslag, som lød som følger:

1. Man henstiller til alle grupper om at melde sig ind i deres faglige 
organisation.

2. Hver gruppe ordner sine egne organisationsproblemer.

3. At man skulle gå videre med dagsordenen, det problem var for 
stort til, at man kunne nå det på et skoleforsamlingsmøde.

Punkt 3 blev vedtaget.

(Der blev formodentlig holdt klassemøde, og spørgsmålet om de to øv
rige punkter må være blevet diskuteret der. På et efterfølgende skolemøde 
må vi have forkastet ideen om indmeldelse i vore faglige organisationer).
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Skolemøde den 13. februar 1975.

Skal vi sende en observatør til D.G.S. 's landsmøde? 44 stemte for, 
10 stemte imod. Bente lx deltog i mødet.

Mere står der ikke i vore referater, og spørgsmålet om organisatio
nerne står stadig uløst. Vi er hverken medlemmer i D. G. S. eller L. A. K. 
Samtalen med de mest aktive, angående organisationerne vil nok vise skolens 
holdning ganske godt.

LONE: Det splitter os på en eller anden måde, at HF'erne skal melde sig i 
LAK, og gymnasieeleverne skal melde sig i DGS, i stedet for at melde 
hele skolen ind i én organisation.
Jeg vil godt melde mig ind i LAK, for de erfaringer vi gør herude, kan 
de også drage nytte af, og andre skoler kan få at vide, hvilke fordele og 
ulemper, der er ved vor skole. Bare fordi vi har det godt, skal vi ikke 
være ligeglade med de andre skoler, som har det skidt, og lade dem 
sejle i deres egen sø. Det synes jeg er meget usolidarisk.

MICHAEL: Det, at LAK kan drage nytte af vore erfaringer, må komme i 
anden række. Det første må være den støtte HF-eleverne kan få fra 
LAK.

LONE: Den nytte har de defineret for os, og de har lovet at træde til, hvis 
der skulle ske noget.

JESPER: Det er ikke rigtigt, at DGS og LAK skiller os ad. Det er de diver
gerende interesser, der er hos en HF-elev og en gymnasieelev, som 
gør, at man ikke kan være medlem af én organisation. Grunden hertil 
er, at man i HF og gymnasiet er underlagt forskellige systemer og 
regler.

LONE: Det virker frustrerende på mig at sidde samlet i én skoleforsamling 
i de fleste tilfælde, og når det er angående LAK og DGS dele sig op 
efter, om man er den ene elev eller den anden.

GRUNDE TIL AT MAN IKKE VIL MELDES I LAK OG DGS.

LONE: Man siger, at LAK er DKP inspireret, og det er man ikke interes
seret i, at organisationerne er.

MICHAEL: Det er den samme argumentation man bruger for ikke at melde 
sig i DGS.

JESPER: Bortset fra at det ikke kun er noget man siger, det er autentisk.

CHRISTIAN: Det var ikke kun fordi Jesper kørte på det med, at DGS var 
DKP inspireret, vi ikke blev meldt i DGS. Men at han talte sin sag 
godt.

BENTE: - og at vi andre sagde, at vi var ligeglade med hvad det var, bare 
de kørte en ordentlig politik.

LONE: Ham, der var herude for at informere om LAK, talte sin sag dårligt, 
og det er også en grund til, at man ikke er meldt i LAK.
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Herefter fulgte en diskussion, der var en smule for krydret med menin
ger om hinanden, som ikke hører med i en årsrapport. Derfor springer vi 
frem til det tidspunkt, hvor Christian fortvivlet udbryder:

Det skuffer mig, at der ikke var nogen elever, der talte for DGS.

(Christian hentyder til et skolemøde, hvor det kun var lærerne, der 
talte for DGS, mens de elever, som var for, tav. Og de, som var modstan
dere, talte højt og længe).

JESPER: Hvorfor taler Lone om at få en god demagog ud, når der skal tales 
om LAK? Fordi, hvis der kommer den forkerte herud, så melder man 
sig ikke ind i organisationen.

Igen følger et skænderi om, hvorvidt organisationerne er præget af 
DKP eller ej. En episode fra en demonstration, arrangeret af DKP, hvor en 
fraktionsgruppe, som ville op med en udtalelse, blev nedkæmpet med vold. 
Der blev hentydet, at når noget sådant kunne gå for sig til en demonstration, 
kunne det også gå for sig til et LAK- eller DGS-landsmøde.

JESPER: Jeg vil ikke være med til at råde mine medelever til at melde sig 
ind i en organisation, som nedkæmper mindretalsgrupper med vold. 
Hjørnestenen i min argumentation er, at hvis man melder sig ind i en 
organisation som DGS, så slapper man af, - man får ikke gjort en skid. 
I det øjeblik man selv må klare de problemer, der kunne opstå, så 
kunne man blive aktiveret, og den gruppe kunne blive meget mere sam
mentømret. (den gruppe = de som virkelig kæmpede for organisatio
nerne, og som nu kunne gøre det uden mistillid fra resten af skolefor
samlingen) .

ORGANISATIONERNES STRUKTUR.

LONE: Jeg føler mig skræmt af organisationernes struktur med forretnings
udvalg og interessegrupper, det virker diktatorisk.

MICHAEL: Ole har fremført det argument, at hvis eleverne ikke vil melde 
sig ind i en DKP inspireret organisation, må detvære deres opgave 
at træde ind og præge organisationen. Michael fortsætter for egen reg
ning: Når eleverne så ikke gør det, må det være fordi de simpelthen 
ikke gider. Folk vil ikke sætte sig ind i tingene, og sætter sig derfor 
bare ned og siger (som undskyldning), at et par mand ikke kan præge 
en så stor organisation.

BENTE: Jeg tror i det hele taget også, det er fordi folk ikke interesserer 
sig for DGS og LAK. Mange aner ikke, hvad DGS og LAK er.

CHRISTIAN: Så kunne de jo godt have stemt for medlemskab, og så bare 
ladet nogle få aktive være repræsenteret på møderne i DGS og LAK.

MICHAEL: Jeg tror, det er fordi der på skolen eksisterer en angst for, at 
nogle får større indsigt end andre, man tør måske godt, men kan alli
gevel ikke overskue konsekvenserne af, at en eller anden sætter sig 
godt ind i et DGS-program og sætter sig godt ind i styrelse og ledelse



97

o. s. v., og så arbejder i organisationen her på skolen, fordi så vil 
vedkommende bare få mere indsigt end så mange andre (de passive 
f. eks. ).

SKOLEN ER IKKE MODEN TIL AT BLIVE ORGANISERET ENDNU.

JESPER: For det første generer det mig, at organisationerne i den grad er 
præget i en speciel retning. For det andet mener jeg, at på en skole 
som denne burde man først og fremmest prøve at løse problemerne 
selv. Man burde for det første se, om der var så meget sammenhold, 
at man kunne skabe en gruppe, som kunne tage sig af eksamensproble
mer, boligproblemer eller, hvad der nu kunne dukke op. Men det er 
der ikke engang basis for. Når man ikke engang er medlem af en orga
nisation, er der ikke nogen, der gør noget, - der er ikke nogen, der 
får samlet sig sammen til at sætte sig ned i en lokal-organisation, og 
prøve at få noget i gang. Det er jo så frit på skolen, og de problemer 
man kan komme til at kæmpe med som almindelig elev, kommer man 
aldrig til at kæmpe med her på denne skole.

LONE: Det er klart, at vi først skal op og stå først, før vi melder os ind 
noget sted. Fordi det øjeblik vi kører godt selv, vil vi også være stær
ke nok til at gå aktivt ind i DGS og LAK, og præge organisationerne.

JESPER: Ja, og uden at det hele bliver et pampervælde, med at få indsigt. 
Vi er endnu ikke modne til at tage skridtet ind i DGS og LAK.

Marianne

Hvis det er lykkedes dig at komme igennem dette her, kan vi trøste 
dig med, at vi kommer igen til næste år.


