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FORORD

Redaktionen har som tidligere år bestilt en række indlæg til dette årsskrift 
hos involverede lærere og elever inden for en række emneområder, der skøn
nedes at være af interesse for nye elever og andre. Alle de indlæg, det har 
været muligt at inddrive, er trykt. En række emner, som vi ønskede dækket 
ind i fortsættelse af tidligere årsskrifter og af interesse for forsøget med le
delsesformer, har det imidlertid ikke været muligt at skaffe i tide: dagsor
densudvalgets arbejde - med en oversigt over skoleforsamlingsbeslutninger 
1977-78, rengøringsproblemerne, rapporter fra Koordinationsudvalget (indtil 
1. april), fra elevfraktionen og fra kantineudvalget.

Kun et enkelt indlæg er uopfordret indkommet, og selv om det i sit ind
hold ligger på grænsen af, hvad årsskriftet plejer at indeholde, er det dog 
trykt sidst i årsskriftet.

Billeder er fremskaffet af Claus J., 2.y.

Jørgen Land Hansen
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1, BEKENDTGØRELSEN MED BEMÆRKNINGER

Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 4b0 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.

nne bestemmelse fastslår, at Avedøre 
itsskole ledes i et samspil mellem de 3 
vnte organer, der har hver deres kompe- 
iceområde. Hovedreglen er, at kompeten- 
n (beslutningsretten) ligger hos skolefor- 
mlingen, med mindre det udtrykkeligt står 
vnt i bekendtgørelsen, at den ligger hos 
ire. Se bemærkningerne til § 4 og følgen
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. ni. 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 
forsøgsundervisning.

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 pr 
cipper for time- og fagfordeling.

Til § 5.

Skoleforsamlingens kompetence begrænse: 
denne og de to følgende paragraffer (§ 6 o; 
7).
§ 5 fastslår, at skoleforsamlingen kun ska 
fastsætte principielle retningslinier for de 
punkter, der opregnes i paragraffen. Opr 
ningen er udtømmende.
Et princip må ikke være så snævert, at de 
kun peger på én person eller en mulig løs 
ning. Eksempel: Man kan godt fastsætte, 
studievejlederen for HF skal være en lære 
der underviser i et fællesfag, selv om ma 
herved udelukker blandt andet fysiklærere 
fordi der dog bliver en række andre valgir 
ligheder tilbage, og fordi princippet kan fi 
klares med, at man ønsker at sikre, at st 
dievejlederen underviser så stor en grupp 
elever som muligt, men man kan ikke fas’ 
sætte, at studievejlederen skal være en la 
rer med én bestemt fagkombination, når 
man derved rent faktisk peger på én eller 
lille fåtal.
Skoleforsamlingen kan ikke ændre en afgø 
relse, som koordinationsudvalget har truf 
i en konkret sag, ved bagefter at ændre pi 
cipperne.

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

Stk. 2. Koordinationsudvalget dra; 
endvidere i det omfang, hvori det fastsæt 
af skoleforsamlingen, omsorg for udføreis 
af dennes beslutninger.

Koordinationsudvalgets kompetence fastlæ 
ges i denne bestemmelse. Alle de punkte i 
der opregnes i § 5 stk. 1 besluttes og udf« 
af dette udvalg. Desuden kan skoleforsam 
gen beslutte at lægge yderligere ting til uc 
førelse i udvalget (jfr. stk. 2), men skol« 
forsamlingen kan også vælge i stedet for < 
nedsætte andre udførende udvalg (jfr. § 1 
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 udøver 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.

il § 7.

§ 7 er den kommitteredes opgaver beskre- 
•t.
or at garantere eleverne/de studerende ved 
redøre Statsskole en studenter- eller HF- 
:samen af samme gyldighed som på landets 
rrige gymnasier og HF-kursus har man 
rbeholdt den kommitterede kompetencen 
ed hensyn til optagelse af elever og afhol- 
dse af eksamen. Som en følge af dette har 
m kommitterede også afgørelsen i fastsæt- 
Isen af time- og fagfordeling og af opret- 
Ise af grenhold. Eftersom mødepligten er 
lyttet til retten til at gå op til eksamen, er 
t også den kommitterede, der skal sikre 
nnemførelsen 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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Indholdet! 1. x'ere i aktivitet

Rammerne ! Skolens 2. sal i Vestfløjen
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Endelig kan den kommitterede efter lærer
gruppens ønske, forelægge denne skolens 
forslag til klasser og grenhold samt time- 
5g fagfordelingsplaner til høring inden den 
sndelige udformning af planerne.
Senerelt kan det siges, at den kommitterede 
sr direktoratets repræsentant på skolen (§ 7 
stk. 1) idet han netop udfører de kontrolfunk- 
;ioner, som direktoratet udøver over for alle 
øvrige skoler. Det er et tilsyn, der dels skal 
sikre, at skolen drives i overensstemmelse 
ned gældende love og regler, dels garantere, 
it undervisningen overholder de krav, som 
gør eksamen adgangsgivende til videre ud- 
iannelse.

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.

TI § 8.

>et fastsættes heri blandt andet at den kom- 
ritte rede er medlem af skoleforsamlingen 
g af lærergruppen. Som medlem af skole- 
rrsamlingen har han de samme rettigheder 
om alle andre medlemmer, bortset fra at 
an ifølge § 7 stk. 6 ikke kan vælges til med- 
■m af udvalg.
Ile medlemmer af skoleforsamlingen har 
ile- og stemmeret samt valgret, og alle er 
led undtagelse af den kommitterede valgba- 
e til udvalg, herunder koordinationsudval- 
et.
vis et medlem af skoleforsamlingen har 
ere funktioner på skolen, har den pågælden- 
e kun én stemme og tilhører den gruppe, 
om hans/hendes hovedhverv viser. Elever 
ører til elevgruppen, også selv om de i et 
ist 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 for- 
bliven. Stemmer flere imod end for forman
dens forbliven, 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



12

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. Skoleforsamlingen kan ikke t 
endelig stilling til sager, som ikke har va 
optaget rettidigt på dagsordenen.

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

Til § 12.

Skoleforsamlingsmøder bør placeres sålec 
i skemaet, at undervisningstimer ikke fale 
væk og således at flest mulig kan deltage t 
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 kræver det.

Stk. 3. Dagsordenen offentliggøres ved 
opslag senest 2 dage for modet. 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 afhol 
møde, når 3 medlemmer, formanden e 
den kommitterede kræver det.

Stk. 2. Dagsordenen offentliggøres ' 
opslag senest dagen før mødet. Til beha 
ling af hastende sager kan møder dog afl 
des uden overholdelse af denne tidsfrist.

Stk. 3. Møderne er åbne for alle mcdlt 
mer af skoleforsamlingen, medmindre det 
grund af sagens beskaffenhed eller omsti 
dighederne i øvrigt findes nødvendigt e 
ønskeligt, at behandlingen sker for lukk 
døre.

Stk. 4. Formanden sørger for indkaldf 
til møderne.

Til § 13 stk. 3.

Såfremt tilhørere til åbne møder skal have 
taleret (stemmeret tilkommer altid kun m 
lemmer), kræves alle udvalgsmedlemmers 
samtykke.
Under hensyn til opgavernes art (se § 6 og 
§ 5 stk. 1) vil koordinationsudvalgets mød' 
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, hvoreftt 
der i sager vedrørende enkeltpersoner kra 
ves forudgående samtykke til åben behand
ling.
Såfremt spørgsmålet drejer sig om ansætti 
se eller afskedigelse af personale, medfør 
sagens natur, at mødet skal være lukket, 
med mindre ansøgeren giver tilladelse til ; 
åbne mødet.
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§ I«- 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.

1 § 15.

stemmelserne skal først og fremmest sik- 
, at informationen om afgørelser og beslut- 
iger bliver bred nok. Desuden er det, af 
nsyn til at det drejer sig om et forsøg, væ- 
ntligt, at der findes et fuldstændigt mate- 
ile til brug for rapporter om forsøget og 
brug for evalueringen af forsøget under- 
js 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. I J. Munck-Hansen.
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2. DE STYRENDE ORGANER

PÅ ANDRE GYMNASIER

Jfr. Bekendtgørelse om lærerforsamling og samarbejdsudvalg 
23. december 1969

REKTOR

Optagelse af elever.
Time- og fagfordeling,
Eks amensret,
Administration,
M. M. - dvs. alt det der ikke er nævnt

LÆRERE

Forsøgsundervisning 
Undervisningsmidler 
Vikartimer
Inventar

Høres om:

Time- og fagfordeling
Stillings opslag
Budget
Årsprøver 
Ekskusioner
Lokalernes anvendeis ;

T. A. P.

Pedel
Kontorpersonale 
Rengøring

0

SAMARBEJDSUDVALG

Rektor, 3 lærere, 3 elever 

fællestimer, skolefester, ordensregler
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PÅ AVEDØRE STATSSKOLE

Jfr. Bekendtgørelse om særlige styrelsesregler for Avedøre Statsskole 
30. August 1974

DEN KOMMITTEREDE

Kontrol,
Optagelse af elever,
Eksamen,
Time- og fagfordeling, 
Administration

SKOLEFORSAMLING

LÆRERE ELEVER T.A. P.
(42) (380) (17)

Fastsætter

Principper for:

Stillingsbesættelse
Ansættelse af vikar og T. A. P.
Ansættelse af studievejleder
Tildeling af administrative hverv
Vikartimers fordeling
Instruktion, kontrol og påtale over for T. A. P.

Kompetence:

Rektors
Lærerråds
Samarbejdsudvalgs

KOORDINATIONSUDVALG

3 lærere, 3 elever, 1 T.A. P., 1 formand

Ansættelse af lærere og andet personale

UDVALG

f. eks. budgetudvalg, information, fællestimer, m. m.
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Skoleforsamlingsmøde i kantinen

Skoleforsamlingsmøde - 
der stemmes
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3, FORRETNINGSORDEN FOR
SKOLEFORSAMLINGEN VED AVEDØRE STATSSKOLE

Jfr. Bekendtgørelsen af 30. august 1974 § 11 og 12

A. Alment

1. Skoleforsamlingens arbejde vil hovedsagelig være at nedsætte og kontrol
lere udvalg, som af skoleforsamlingen får pålagt veldefinerede arbejdsop
gaver. På grundlag af udvalgenes indstillinger og beretninger skal skole
forsamlingen 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. Opgaver, som er knyttet til skoleforsamlingens arbejde, varetages af dags
ordenudvalget.

B. Skoleforsamlingsmøder

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

2. Ordinære skoleforsamlingsmøder afholdes torsdag, mindst en gang om må
neden, fra kl. 11, 00 til kl. 11,45, dog kun når der er normal skolegang om 
torsdagen.

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

4. Dagsordenudvalget kan ved opslag senest tirsdag aflyse et ordinært skole
forsamlingsmøde den efterfølgende torsdag, hvis der ikke er fremkommet 
emner til dagsordenen, dog skal der ifølge bekendtgørelsen, § 12, stk. 1, 
afholdes mindst ét møde om måneden.

5. Der tages kun beslutningsreferat.

6. Skoleforsamlingen vælger en gang hver 6. måned og samtidigt med valget 
til dagsordenudvalget et referentkorps bestående af 6-10 medlemmer. Med
lemmerne vælger selv referent til de enkelte skoleforsamlingsmøder.

C. Dirigent ved skoleforsamlingsmøder

1. Skoleforsamlingen vælger en gang hver 6. måned og samtidigt med valget 
til dagsordenudvalget et dirigentkorps bestående af 6-10 medlemmer. Med
lemmerne vælger selv dirigent til de enkelte skoleforsamlingsmøder.
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2. Under mødet kan dirigenten afsættes ved afstemning. Der skal i så fald væl
ges 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 tilstræk
keligt 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, afgør 
dirigenten rækkefølgen af afstemningerne, således at det mest vidtgående 
forslag sættes til afstemning først.

8. Skoleforsamlingen kan ved afstemning omstøde afgørelser, truffet af diri
genten i henhold til punkterne C 3 - C 7, inden afgørelserne iværksættes.

9. Ved nedsættelse af ad hoc udvalg udpeger dirigenten en mødeindkalder.

D. Klassemøder

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

2. Lærergruppen og TAP-gruppen udgør i forbindelse med klassemøder én 
klasse. Lærerklassen og TAP-klassen kan holde møder sammen.

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

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

5. Dagsordenudvalget 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
relsen § 10, bestemme udvalgets sammensætning, arbejdsopgaver og even
tuelle tidsbegrænsning, samt i henhold til bekendtgørelsen § 11, stk. 2 
træffe beslutning om udvalgets forretningsorden.

2. Udvalgene udarbejder mindst et forslag til fremlæggelse på skoleforsam
lingen.

3. Udvalg, nedsat af skoleforsamlingen, kan kun opløses af skoleforsamlingen.
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4. Følgende faste udvalg skal nedsættes: budgetudvalg, faggrupper, dagsorden
udvalg, KU, kulturudvalg, postudvalg med mindst 1 KU-medlem, et ekskur
sionsudvalg, et informationsudvalg og et forsøgsundervisningsudvalg.

5. Petitjournalen er skolens interne kommunikationsorgan.

6. Faste udvalg skal offentliggøre beslutningsreferater i P. J. efter hvert møde.

7. Hvert udvalg vælger af sin midte en kontaktmand, der indkalder til møder 
og modtager post.

F. Dagsordenudvalget

1. Dagsordenudvalget vælges for højst 6 måneder ad gangen. Dagsordenudval
gets mandat kan til enhver tid væltes, med et motiveret mistillidsvotum fra 
skoleforsamlingen.

2. Dagsordenudvalget skal have 5-8 medlemmer, dog således at hver klasse 
højst har ét medlem i udvalget (lærerne udgør en klasse og TAP udgør en 
klasse).

3. Dagsordenudvalget arrangerer valg af nyt dagsordenudvalg i henhold til pkt. 
F 1.

4. Dagsordenudvalget pålægges følgende i henhold til pkt. A 3 og afsnit B. 
Ved forberedelse til skoleforsamlingsmøder
a) at indkalde til møde.
b) at indsamle emner til dagsordenen.
c) at bedømme om en sag, foreslået til dagsordenen, er tilstrækkeligt be

lyst ved materiale og oplæg, og i benægtende fald at afvise sagen (en 
sådan afvisning kan appelleres til skoleforsamlingen).

d) at henvise sager direkte til eksisterende udvalg.
e) at prioritere dagsordenpunkterne (prioriteringen kan appelleres til sko

lefors amlingen).
f) at offentliggøre dagsordenen ved opslag sammen med en uddybning af de 

enkelte punkter samt eventuelle skriftlige oplæg.
g) at finde forslag til dirigent og referent.
h) at sørge for eventuelle specielle arrangementer ved mødet.

Under og efter skoleforsamlingsmøder
i) at foranstalte valg af dirigent og referent.
j) at udarbejde referat og offentliggøre det ved opslag senest første skole

dag efter mødet.
k) at støtte dirigenten ved eventuelle praktiske problemer under mødet.
1) at foretage stemmeoptælling.
m)at aflevere kopi af referat til koordinationsudvalget og den kommitterede 

(i henhold til bekendtgørelsen § 15, stk. 1).
n) at arkivere dagsorden, materiale og referat fra møderne.
o) at give klasserne meddelelse om mødets emner og udlevere eventuelt 

materiale.
p) (DU skal) hver 14. dag informere om punkter, der er blevet henvist til 

udvalg.
q) hver 14. dag informere om punkter, der endnu ikke er taget op på skole

forsamlingen via P. J.
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G. Revision af forretningsordenen

1. Forretningsordenen tages op til revision senest 6 måneder efter vedtagelsen.

2. Forretningsordenen kan til enhvér tid ændres af skoleforsamlingen i hen
hold til bekendtgørelsen § 11, stk. 1.

Vedtaget af skoleforsamlingen ved Avedøre Statsskole, 
den 15. 1. 1976.
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4. VURDERINGER AF FORSØGET

4.a. Avedøre Statsskole - demokrati eller oplyst enevælde ?

"Dog holdes en Monarchisk Regiering af de fleeste for den Beste, efterdi den 
haver stor Fordel for de andre, thi udi Aristocratier og Demokratier, naar 
Stænderne og Folket vil slutte noget, maa de forsamles paa en vis Tid og Sted, 
hvilket foraarsager stor Hinder og Besværlighed, en Eenevolds-Herre derimod 
kand paa alle Tider tillige slutte og fuldbyrde det, som er Riget tienligt, og 
imidlertid forrette store Ting, førend Stænderne og Folket udi de andre Regie- 
ringer kunde komme til en endelig Slutning. "

Ludvig Holberg 1716

Det demokratiske forsøg på AS har nu kørt i næsten 4 år, og selvom forsøget 
først endeligt skal evalueres efter 6 år, kan det vel være rimeligt undervejs 
at opsummere nogle erfaringer og analysere årsagerne til disse.

Jeg vil i denne artikel koncentrere mig om koordinationsudvalget (KU) - 
dets funktion og indflydelse, og den oplevelse man får af demokratiet på AS 
gennem medlemskab af KU.

Jeg har været valgt til KU som lærerrepræsentant i 2 perioder, begge 
gange på tidspunkter, hvor der skulle ansættes flere lærere på skolen. I den 
første periode trådte størstedelen af KU tilbage midt i perioden, fordi vi følte, 
at KUs kompetence på ansættelsesområdet ikke blev respekteret, men at KU 
reelt kun kunne tage beslutninger, som var i overensstemmelse med de opfat
telser, som den kommitterede havde. Gik man imod dem, ville KUs beslut
ninger blive modarbejdet på enhver mulig måde.

Jeg vil i denne artikel imidlertid mere beskæftige mig med KUs daglige 
virke og forudsætningerne herfor, som jeg vil belyse gennem aktuelle eksemp
ler fra perioden ca. 1. maj til 1. juni 1978.

Ifølge bekendtgørelsen skal KU udøve "den kompetence, der ellers til
kommer en rektor" vedrørende "principper for stillingsopslag og indstillin
ger om stillingsbesættelse". I den ovennævnte periode har KU hovedsagelig 
beskæftiget sig med 1) stillingsopslag og indstillinger om stillingsbesættelse 
til et antal lærerstillinger, 2) stillingsopslag og indstilling om stillingsbesæt
telse vedr. arbejdet med at pudse vinduer og rense tæpper på skolen (6 timer 
om dagen), 3) ansættelse af en vikar for Bendt, pedelmedhjælper, dels i hans 
sygeperiode, dels i ferien.

1) Forløbet vedr. læreransættelser: Der skete det, at den kommitterede Ole 
Thorup til et KU-møde kom med et udkast til stillingsopslag, som fulgte de 
principper, som skoleforsamlingen havde fastlagt. Selvom KU havde ønsket 
selv at udforme annoncen, kunne vi for så vidt godt godtage Oles forslag. Det 
viste sig da også, at det blev vi under alle omstændigheder nødt til, for Ole 
havde allerede inden vores godkendelse indsendt teksten til Direktoratet. Grun
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den hertil var, at annoncen skulle nå at komme i et bestemt nummer af "Gym
nasieskolen", hvilket ville fremskynde vores muligheder for at ansætte lærer
ne, inden alle fik travlt med eksamen. Den indsendte annoncetekst viste sig 
senere ikke at være identisk med den, KU havde fået forelagt, idet Ole uden 
at oplyse os, havde opslået fagene fransk og pigegymnastik, da han vidste, at 
en lærer i disse fag regnede med at få stilling på en anden skole.

Annoncen blev af Direktoratet udformet, så ansøgningerne skulle stiles 
til "rektor" på AS, selvom en sådan ikke findes ifølge bekendtgørelsen. Tids
fristen for indsendelse af ansøgninger blev af Direktoratet forlænget nogle da
ge, men brevet herom fra Direktoratet blev ikke videregivet til KU af Ole på 
det møde som holdtes samme dag, som brevet kom. At fristen var forlænget 
opdagede jeg ved en tilfældighed, da jeg i andet ærinde opholdt mig på Oles 
kontor.

I forbindelse med gennemgang af ansøgningerne og indstilling til stillings - 
besættelse lykkedes det KUs medlemmer løbende at få adgang til de indkomne 
ansøgninger. Dette skete dog først efter nogle indvendinger og forsøg på at 
forhindre det fra Oles side.

Til KUs formand, Bendt, udtalte Ole i denne periode, at hvis ikke KU fik 
indstillet de nødvendige lærere inden 3 dage efter ansøgningsfristens udløb, 
ville han selv overtage KUs kompetence vedr. indstilling til stillingsbesættel
ser. Overfor mig blev udtalelsen dog ændret noget, idet Ole påpegede det nød
vendige i at "få fat i de rigtige folk" i løbet af ganske få dage, men at han i 
øvrigt var totalt ligeglad med, om KU fungerede hurtigt eller langsomt, det 
var jo ikke hans bord.

Det blev også foreslået fra Oles side, at "administrationen" (Ole selv? ) 
skulle grovsortere ansøgningerne, dvs. tage de ansøgninger ud af bunken, som 
havde ikke-relevante bifag eller som havde meget dårlige pædagogikumsudta
lelser. Det ville spare KU for noget arbejde, men samtidig mindske det over
blik, der er så nødvendigt, for at kunne foretage kvalificerede stillingsbesæt
telser.

Kommentar: Det er klart, at Ole har en vital interesse i at få indflydelse på 
stillingsbesættelserne. Dette kan ske dels ved udformningen af stillingsopsla
get, hvor der kan peges på bestemte fagkombinationer, dels ved tidligt at få 
kendskab til de indkomne ansøgninger, og herudfra beregne de mulige fagkom
binationer og opstille alternative løsninger.

KU var i denne sag meget på mærkerne for at hindre Oles indflydelse, 
og selve indstillingen til stillingsbesættelserne foregik da også på rimelig 
måde.

Inden da mener jeg derimod, at Ole i flere situationer har forsøgt at 
hindre KU i at udføre den kompetence, som bekendtgørelsen om demokrati
forsøget pålægger det. Det er typisk sket ved at undlade at informere KU om 
vigtige spørgsmål og ved at handle uden om KU, når han mener situationen 
kræver det. Det vigtigste for Ole er til enhver tid at "få lortet til at fungere", 
og det bliver altid prioriteret højere end at få de demokratiske processer på 
skolen til at fungere. Mest tydeligt ses det i forbindelse med stillingsopslaget, 
idet Ole udformer og indsender annoncen med et andet indhold end det aftalte, 
fordi der er tidspres, og fordi det er mest praktisk at få den sidste fagkombi
nation slået op sammen med de andre. Selvom dette naturligvis er rigtigt ud
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fra en vis synsvinkel, er det alligevel netop denne fremgangsmåde (som vi 
har set utallige eksempler på gennem årene) der hindrer demokratiet på AS, 
og som får alle til at føle forsøget som en sandkasseleg uden virkelig betyd
ning. Heri mener jeg altså, Ole har et væsentligt ansvar.

Hvis Ole i denne situation ville have handlet til fremme for demokratiet 
på AS, havde han i stedet for fået vedkommende lærers tilladelse til at infor
mere KU (som jo har tavshedspligt i personsager) og ville herefter have fore
slået, at de to fag indgik i stillingsopslaget. Det ville KU selvfølgelig ikke ha
ve noget imod.

Direktoratets holdning generelt til KU og demokratiforsøget afslører sig 
også tydeligt ved anvendelsen af betegnelsen "rektor" og ved, at der aldrig 
sendes vigtige meddelelser direkte til KU. Ole får derimod straks alle infor
mationerne og kan derudfra handle hurtigere og mere effektivt end det mere 
langsomme og besværlige organ KU.

2) Forløbet vedr. ansættelse af en person til at pudse vinduer og rense tæp
per: Den person, Johnny, der hidtil har gjort dette arbejde, opsagde sin stil
ling med en uges varsel, da han havde fået bedre betalt arbejde. Der skulle 
ansættes en ny person, og KU bad derfor Bendt om at undersøge mulighederne 
for evt. bedre aflønning og om at udforme udkast til en annonce i Hvidovre 
Avis. I mellemtiden konfererede Ole og Born (den af Direktoratet ansatte kon
sulent vedr. rengøring af skolen) flittigt om løsning af problemet uden at in
formere KU om disse overvejelser. De fandt frem til, at stillingen skulle væ
re en ren rengørings stilling, på samme tid og til samme takst som det øvrige 
rengøringspersonale. Born søgte på intet tidspunkt at diskutere disse proble
mer med KU, og Ole undlod også længst muligt at informere KU om sine for
handlinger med Born. Bendt havde imidlertid fundet ud af, at stillingen skulle 
opslås som sanitør, hvilket ville muliggøre en bedre aflønning, en kombination 
af tæpperensning og vinduespudsning i én stilling, samt at vedkommende ville 
kunne få arbejdsløshedsunderstøttelse i tilfælde af afskedigelse. Da KU ville 
udforme denne annonce, greb Ole imidlertid drastisk ind, tog telefonrøret fra 
et KU-medlem og sørgede dermed for, at det ikke blev KUs stillingsopslag, 
men det af Born og Ole ønskede, der blev sat i avisen. Da denne stilling ikke 
er særlig attraktiv, kom der kun én ansøger, som derefter blev ansat af old
fruen Margit, til hvem KU har overdraget ansættelserne i rengøringssektoren.

Kommentar: I dette tilfælde er KUs kompetence vedr. udformning af stillings
opslag forbigået, vel først og fremmest fordi Born ikke accepterer andre be
slutningsprocesser på AS end på andre skoler, og fordi Ole ikke på noget tids
punkt forsøgte at inddrage KU i forhandlingerne med Born.

KU forsøgte faktisk i denne sag at undersøge forholdene vedr. rengø
ringspersonale og at udforme et stillingsopslag, som det ligger i KUs kompe
tence at gøre det. Men i stedet for at gøre KU opmærksom på, at Born også 
måtte inddrages i beslutningen, hvilket ville have fremmet den demokratiske 
beslutningsproces, forhandlede Ole egenhændigt med Born og fik dermed sat 
KU helt ud af spillet. En sådan fremgangsmåde - og også her kan der nævnes 
mange eksempler, bl. a. vedr. Oles forhandlinger med E.K. Larsen fra byg
ningstilsynet udenom alle demokratiske organer på AS - får KU til at føle sin 
arbejdsindsats som tidsspilde og fremmer ikke lysten til at forsøge at få de
mokratiet til at fungere.
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3) Forløbet vedr. ansættelse af en vikar for Bendt i hans sygeperiode og i 
ferien: Da Bendt i begyndelsen af maj kom til skade med foden og sygemeld
tes for en længere periode, undlod Ole, der var den første, der fik besked 
herom, at underrette KU om sagen og opfordre det til at tage affære. Bendt 
havde imidlertid selv fået den idé at opfordre Jesper Larsen (tidligere elev 
og pedelmedhjælper) til at søge vikarjobbet. Jesper henvendte sig herom til 
Ole (at han ikke henvendte sig til KU siger også noget om den opfattelse af 
magtforholdene på skolen, som er almindelig), og de aftalte at indstille Jes
per til det ledige job. KU havde derefter kun tilbage at bekræfte en reelt alle
rede foretagen ansættelse af Jesper Larsen.

Kommentar: Der er ikke begået noget brud på bekendtgørelsen, men hele be
slutningsprocessen og kompetencen er frataget KU, som derfor føler sig over
flødiggjort og omdannet til et rent ja-sigende instrument for andres beslutnin
ger. En mere demokratisk fremgangsmåde ville det have været, hvis Ole hur
tigt havde gjort KU opmærksom på problemet, og han derefter havde henvist 
ansøgeren til at forhandle om ansættelsen med KU i stedet for at han reelt selv 
foretog den.

Konklusion

Jeg har her udførligt omtalt nogle begivenheder, som alle har fundet sted i en 
ret kort periode i foråret. Det kan ofte virke som bagateller og hængen sig i 
småting, når man kritiserer, at den kommitterede undlader at informere KU 
om det ene eller det andet, at der træffes nogle aftaler, som KU derefter kan 
konfirmere, eller når der anvendes den forkerte betegnelse "rektor" i stedet 
for "den kommitterede".

Men jeg mener, at der netop bag disse begivenheder, som jeg her har 
beskrevet, ligger en væsentlig del af forklaringen på det demokratiske forsøgs 
manglende succes.

Det organ, der er givet en væsentlig indflydelse gennem bekendtgørel
sen, hvis formand var udset til at skulle være en slags modpol til den kommit
terede, og som kunne give eleverne en følelse af at være med, hvor virkelig 
vigtige beslutninger skulle træffes, er gjort til en sandkasseklub, hvis med
lemmer nok så ihærdigt kan forsøge at holde sig orienteret om, hvad der sker 
og følge problemerne op med beslutninger. Men de vil til syvende og sidst al
tid komme til kort overfor den kommitterede, der sidder på alle informatio
nerne og på administrationen, og overfor de myndigheder - Direktoratet, 
bygningsinspektoratet, rengøringseksperten - der ikke tager et sådant udvalg 
alvorligt, ikke mener man kan forhandle med det og opfatter alle kompetence - 
stridigheder på AS som tidsspilde, og derfor altid henvender sig til den, som 
de mener reelt sidder på beslutningerne, nemlig den kommitterede.

Alle er enige om, at demokrati er langsommeligt og besværligt at få til 
at fungere, og selv om Ole og Direktoratet naturligvis går ind for det i teorien, 
er det min vurdering, at de i praksis er enige med Holberg, der siger, at de
mokratiet "foraarsager stor Hinder og Besværlighed", mens en enevældig 
monark "kand paa alle Tider slutte og fuldbyrde det, som er Riget tienligt".

Nanna Engberg
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4.b. Elevstyret budgetudvalg ?

Lærerrådets kompetence i bevillingsspørgsmål er på Avedøre Statsskole til
lagt skoleforsamlingen. Hidtil har skoleforsamlingen accepteret, at pengene 
til lærermidler og inventar (nu kt. 15, 20 og 21) fordeles til de enkelte fag
grupper, bestående af interesserede elever og lærere. Det tilbagevendende 
problem i budgetudvalget, hvor denne fordeling foretages, er, at faggrupper
nes ønsker tilsammen overstiger det beløb, der er til rådighed. Budgetudval
gets arbejde består derfor i at foretage en til tider pinefuld beskæring af øn
skerne, og hertil har man hidtil anvendt to metoder - hver for sig eller kom
bineret:

1) en procentvis nedskæring af alle de ønskede beløb og derpå en gennem
gang af de fag, der derved får uoverstigelige problemer, der så kan 
føre til forhøjelser for de nødstedte fag og yderligere beskæring af an
dre,

2) en argumenteret gennemgang af fagenes ønsker med fagenes egne for
slag til reduktion af beløbene, indtil man når ned på det bevilligede 
beløb.

I foråret 1977 blev der for at effektivisere arbejdet i udvalget vedtaget 
en forretningsorden, der blandt andet bestemte, at faggruppernes ønsker og 
administrationens regnskab over bevilligede (resterende) beløb skulle være 
klar to dage før mødet. Ingen af parterne har dog fulgt disse regler ! I øje
blikket er den altså mere udtryk for noget ønskværdigt - noget det var værd 
at stræbe efter.

I budgetudvalget indgår faggrupperne med de lærere og elever, der er 
interesserede i at være med, i tilfælde af afstemning - der så vidt jeg ved 
aldrig har fundet sted - med én stemmes vægt pr. faggruppe. Elevdeltagel
sen har i årenes løb været meget svingende, afhængig af deltagelsen i faggrup
pearbejdet. Som det fremgår af tidligere årsskrifter, er elevdeltagelsen i 
faggrupperne ofte et problem, fordi eleverne synes, at indflydelsen er for lille 
i forhold til anvendt tid og anstrengelser, eller fordi de føler sig for inkompe
tente. Disse problemer i faggrupperne går igen i budgetudvalget - måske 
endnu mere udpræget, fordi man her skal tage hensyn til flere fags forskellige 
interesser og ønsker inden for de samlede bevillinger. "At tage hensyn til" 
har af flere elever været oplevet som "at slås for eller imod".

På baggrund af bl. a. disse erfaringer blev der allerede i oktober 1976 
af daværende boginspektør fremsat et forslag til et budgetudvalg bestående af 
7 medlemmer, valgt direkte af skoleforsamlingen. Mindst 3 skulle være ele
ver. Udvalget skulle fordele pengene ud fra faggruppernes ønskesedler og evt. 
søge ekstrabevillinger, idet forslaget understregede, at når blot ét medlem af 
skoleforsamlingen var utilfreds, kunne hun/han kræve sagen endeligt afgjort 
af skoleforsamlingen.

Dette forslag blev dog nedstemt i 1976, men dukkede i ændret form op 
igen i februar 1978, fremlagt af en gruppe elever. Den vigtigste ændring gik 
ud på, at udvalget skulle bestå af én fra hver klasse og to lærere, d.v. s. 16 
elever og 2 lærere.
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Begrundelserne for disse forslag er de samme:

1) at modvirke enkelte faggruppers mulighed "for at dominere ved forde
ling af penge"

2) at styrke faggrupperne gennem krav om "konkret at formulere sine 
ønsker"

3) at gennemføre forsøg med styreformen ved "at ændre en enkelt para
meter" , nemlig budgetudvalgets sammensætning.

Det kan måske undre, at disse forslag, der formelt sikrede eleverne 
større indflydelse end tidligere på et meget vigtigt område, alligevel "faldt" 
ved afstemningerne på skoleforsamlingerne, hvor eleverne er i flertal. Det 
kræver en nærmere forklaring, som alene bygger på hypoteser ud fra skole
forsamlingsdebatten 1978, som iøvrigt fra elevside mest var præget af til
hængerindlæg, mens den udtalte modstand især kom fra nogle lærere.

I debatten blev der som yderligere begrundelser for forslaget fremført 
en række skrappe kritikker af det hidtidige budgetudvalgsarbejde specielt ret
tet imod faggruppernes indkøb (d.v.s. i de fleste tilfælde lærerstyrede indkøb) 
i udtryk som "tilfældige indkøb", fejlindkøb (bøgerne lå blot i kælderen), ind
køb af bøger til lærernes hylde derhjemme, - og om faggruppernes arbejde i 
budgetudvalget: fagimperialisme, uargumenterede slagsmål, og det blev her 
fremhævet, at eleverne i et nyt budgetudvalg, i kraft af at de havde alle fag, 
kunne forhindre fagimperialismen og lade sig lede af andre overordnede hen
syn.

Debatten imod forslaget gik især på, at det var for dårligt forberedt, 
idet begrundelserne for forslaget bestod i en række ikke undersøgte påstande, 
hvoraf nogle tilmed tjente til at bygge et modsætningsforhold op mellem lærere 
og elever (f. eks. at lærerne kun tænkte på egne fag og ikke på elevernes in
teresser). Der manglede en analyse af de reelle problemer, ligesom forsla
get var for uklart m.h.t. de principper, der skulle følges ved fordelingen af 
midlerne mellem fagene. Fra modstanderside blev forslaget endvidere opfat
tet som et topstyret forsøg, hvori administrationen og dens reelle leder, den 
kommitterede, havde visse interesser i at få mere styr på arbejdet i budget
udvalget og i at gennemføre forsøg for forsøgets skyld.

Konklusioner:

Skolefors, beslutningen om at sende forslaget til udvalgsbehandling skal nok 
forklares ud fra to konklusioner af debatten:

1. budgetudvalgsarbejdet er vitalt for undervisningen, og man vil derfor 
ikke drive dårligt forberedte demokratiske eksperimenter på dette om
råde,

2. budgetudvalgsarbejdet er så kompliceret, at der nødvendigvis må ske 
en sikring imod, at eleverne bliver marionetter enten for lærerstyrede 
faggruppers ønsker og/eller for administrationens krav.

Udvalget har da også sat sig som mål i første omgang at undersøge, 
hvordan fagene tolker bekendtgørelserne i praksis, og hvilke udgifter det gen
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nemsnitligt giver pr. elev i forskellige klasser. Dette materiale, der endnu 
ikke er lavet færdigt af faggrupperne, skulle danne udgangspunkt for nogle ret
ningslinjer for det nye budgetudvalg. Arbejdet hermed kræver især en stor 
indsats fra lærernes side (herunder også administrationen). Det er vigtigt, 
at der tilvejebringes et materiale, der ikke er for kompliceret at anvende, og 
som giver nogle reelle valgmuligheder inden for bekendtgørelsernes faglige 
og pædagogiske rammer.

Jørgen Land Hansen

4. c. Lærerfraktionen

I bekendtgørelse om særlige styrelsesregler for Avedøre Statsskole står der 
i § 16, at de forskellige grupper på skolen efter behov kan danne fraktioner og 
holde møder.

Lærerne er den gruppe, der først har organiseret sig i en fraktion. Den 
består af samtlige undervisere på skolen, og der bliver holdt møde ca. 1 gang 
om måneden.

Møderne indkaldes af tillidsmanden - i praksis foregår det ved, at der, 
ca. 14 dage før mødet skal holdes, sættes en seddel op på opslagstavlen, hvor
på alle kan skrive dagsordenspunkter.

De faste punkter er meddelelser fra administrationen og meddelelser 
fra Gymnasieskolernes lærerforening (vores fagforening) - de øvrige punkter 
varierer meget - det kan være diskussion af forskellige problemer på skolen,

Skoleforsamlingsmøde
- lærerfraktionen er talstærkt repræsenteret! 
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f.eks. forsømmelser eller fagligt niveau, - det kan være diskussion af, hvilke 
pædagogiske forsøg vi vil foreslå skoleforsamlingen at ansøge direktoratet om 
at få lov til at iværksætte - det kan være informationer fra en enkelt lærer 
eller fra en faggruppe osv. osv.

Lærerfraktionen har ingen formel kompetence - den kan f. eks. ikke 
henvende sig til direktoratet eller andre myndigheder uden for skolen uden om 
skoleforsamlingen eller KU - det eneste den skak gøre er at vælge de tre læ
rere til KU to gange om året.

Til trods for dette skal man ikke underkende den betydning det har, at 
en række sager bliver diskuteret blandt lærerne, før de bliver behandlet i 
skoleforsamlingen, og at en del sager netop bliver taget op på skoleforsam
lingen, efter at det er blevet besluttet på et lærerfraktionsmøde. Endvidere 
har det også en betydning for skolens øvrige liv (f.eks. undervisningen! !), 
at lærerne gennem diskussionerne i lærerfraktionen når frem til en fælles 
holdning til de specielle problemer, der er på skolen.

Hvis man skal besvare spørgsmålet om, hvorfor lærerfraktionen er den 
eneste fraktion, der fungerer med regelmæssige møder og et rimeligt stort 
fremmøde, er det nok nødvendigt at beskrive forskellen på lærergruppen på 
AS og på et almindeligt gymnasium.

Vi har ikke noget lærerråd på AS - den kompetence som lærerrådet har 
på et almindeligt gymnasium har skoleforsamlingen.

Vi har ikke noget lærerværelse på AS - dvs. at det er ret tilfældigt, 
hvilke lærere man snakker med til daglig, og om man overhovedet snakker 
med nogen.

Ikke desto mindre har vi en række fælles problemer (ligesom lærere på 
andre skoler), som bunder i, at vi er lønmodtagere med et ansættelsesfor
hold som rækker ud over de to til tre år, som eleverne er på skolen, og at vi 
har et ansvar for, at den undervisning vi bedriver er i overensstemmelse med 
regler og bekendtgørelse - et ansvar som ikke under de gældende forhold kan 
overdrages eleverne.

Marianne Dideriksen 
tillidsmand
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5. UDVALGSRAPPORTER

5,a. Informationsudvalget

Informationsudvalget har i det forløbne år ført en halvsløv tilværelse. Vi har 
næsten ingen møder holdt, og vi har ikke taget referater fra de få besøg, vi 
har haft, så vi må prøve at huske, hvad vi i det hele taget har lavet.

Vi har som sagt haft nogle gæster, men ikke ret mange. Mon skolen er 
ved at blive gammel og uinteressant ? ? Vi har også været ude på nogle folke
skoler for at fortælle om gymnasiet i almindelighed og Avedøre Statsskole i 
særdeleshed.

Desuden blev informationsudvalget inviteret til en rundtur på skolen af 
Bent Duval (pedel). Vi tog naturligvis imod indbydelsen og kom rundt på hidtil 
ukendte områder. For at nævne to yderligheder, var vi både nede i beskyttel
sesrummet og oppe på taget.

Informationsudvalget består for størstedelen af medlemmerne fra sidste 
år. Det mener vi er en fejl, for vi er ved at være trætte af det og mener ikke, 
vi kan være det bekendt over for vore gæster, så vi håber på stor tilslutning 
af 78'klasserne.

IU.

Træthed
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Kantineshoppen udefra. 
Der er også 
lækkert smørrebrød.

Kantineshoppen indefra.
Her lægges mange penge ! Eleverne gør praktisk arbejde, 
Randi vejleder professionelt.
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5,b. Ekskursioner

Ekskursioner har været behandlet to gange på skoleforsamlingen i skoleåret 
1977-78. Første gang i september blev det gamle reglement taget op til revi
sion som følge af omlægningen af normaltimeplanen, der blandt andet betød 
en koncentration af geografi's timer til 3. g.

Endvidere blev der ved revisionen taget et væsentligt praktisk skridt for 
at sende næste års førsteklasser på en introduktionstur ved at lægge en 5%'s 
afgift på kantineomsætningen. - Det vil give godt 10.000 kr. på årsbasis. For 
at give mindst muligt roderi med skemaet, valgte skoleforsamlingen at lægge 
såvel en ekskursionsuge som førsteklasseturen til fjerde uge i skoleåret. Den
ne uge blev valgt, idet dette var sidste frist for biologi, og samtidig - forhå
bentligt - et trivselsmæssigt velegnet tidspunkt for førsteklasserne.

Punkt 2 i det nedenstående reglement blev i december ændret en anelse. 
Skolefestoverskuddet - ca. 5.000 kr. om året - blev overført til en særlig 
konto til hjælp for elever, der har økonomisk svært ved at overkomme en 
klassetur. KU vil modtage henvendelserne herom.

Jørgen
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EKSKURSIONSREGLER PR. SEPT. 1977

1. Ekskursionsudvalget nedsættes pr. 1. april og fungerer i ét år. Det 
består af 6-8 personer, således at der er en repræsentant for faggrup
perne biologi, geografi, historie og samfundsfag.

2. Ekskursionsudvalget skal påse, at ekskursioner tildeles økonomisk til
skud fra ekskursionskontoen og støttefonds - i henhold til principper 
vedtaget af skoleforsamlingen. De skal forvalte overskuddet fra skole
fester og ekskursionsafgiften fra kantinen.

3. Én-dages ekskursioner er ikke støtteberettiget og bør så vidt muligt 
henlægges til den fjerde uge i skoleåret (ekskursionsugen).

4. 1.klassernes hyttetur - Kantinens ekskursionsafgift (5% på udsalgs
prisen) samt festoverskuddet fra alle skolefester benyttes til en tre- 
fire dages hyttetur for 1.klasserne den fjerde uge i skoleåret (ekskur
sionsugen).

5. 3. g ekskursionen - Alle ekskursionskontopenge uddeles i 3. g, i lige
store beløb til alle, til støtte for en ekskursion den fjerde uge i skole
året (ekskursionsugen) (undtagelse er 3.mF, der får deres 75 kr./prs.
i 2. mF).

6. Anden form for flerdages ekskursioner skal lægges i forbindelse med 
en weekend eller en ferie og højest inddrage to skoledage.

7. Varsling af fleredagesekskursioner skal ske mindst én måned før, én
dages mindst én uge før til alle berørte lærere og den kommitterede.

8. Fra Regelsamlingen m. m. :

Ekskursioner må kun finde sted i Danmark og i det tilstødende gamle 
danske land.

Skolerejser kan kun undtagelsesvis lægges delvis i skoleåret (to dage 
må inddrages).

HF-klasser er ikke støtteberettigede fra den almindelige ekskursions
konto. Den kommitterede skal godkende en ekskursion.

På udvalgets vegne Jørgen
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6. EMNEUGEN PÅ AVEDØRE STATSSKOLE

I efteråret 1977 vedtog skoleforsamlingen, at der skulle afholdes en emneuge 
på skolen. For at en sådan uge ikke skulle have for mange negative virkninger 
på den almindelige undervisning, besluttedes det at lægge ugen i begyndelsen 
af december måned.

Skoleforsamlingen nedsatte derefter et udvalg, der skulle komme med 
forslag til de temaer, man kunne tænke sig at arbejde med under emneugen. 
Dette udvalg bestod både af lærere og elever og kunne i løbet af november 
måned barsle med følgende forslag: "Danmark i 70'erne" som overordnet 
titel. Inden for denne ramme kunne man så beskæftige sig med forskellige 
delemner på gruppebasis, fx. arbejdsmarkedet, tendenser i den politiske ud
vikling, kommunalpolitik, kunst og litteratur.

Det skal siges, at udvalget også formulerede delemnerne ret præcist, 
i dialog med interesserede elever og lærere, for at undgå alt for udflydende 
målbeskrivelser. Udvalget mente dog, at rammerne var tilstrækkeligt store 
til at tilfredsstille personlige interesser og initiativer.

Forslaget blev forelagt skoleforsamlingen og vedtaget af denne. Heref
ter ansøgte udvalget direktoratet om tilladelse til at gennemføre ugen, hvilket 
blev bevilget under forudsætning af, at der udarbejdedes en rapport om ugens 
forløb.

I dagene 5. -9. december fandt emneugen sted. De fleste arbejdsgrupper 
havde i forvejen holdt møder og samlet materiale, så ugen fik stort set en fly
vende start. For at sikre forbindelsen mellem de forskellige grupper og et 
vist indseende med ugens forløb, var der oprettet en kommunikationsgruppe 
og en evalueringsgruppe. Den første skulle, bl.a. gennem udgivelsen af en 
avis, sikre, at folk blev løbende informeret om, hvad de andre grupper fore
tog sig, og holde deltagerne informeret om de fællesaktiviteter i form af film, 
foredrag m.v., der skulle virke som ugens samlende element. Desuden skul
le gruppen føre kontrol med fremmødet hos elever og lærere. Kommunikati
onsgruppens arbejde lykkedes kun delvist, bl. a. fordi vi havde overvurderet 
arbejdsgruppernes muligheder for dagligt at orientere andre om de ting, de 
beskæftigede sig med.

Evalueringsgruppen, der hovedsagelig bestod af samfundsfaglige elever, 
havde noget mere styr på sagerne og stod også for affattelsen af den endelige 
rapport om ugens forløb og resultater.

Erfaringerne viste, at selve det at arbejde i grupper på tværs af klasse- 
og faginddeling opfattes som noget positivt - både af elever og lærere. Udbyt
tet varierer naturligvis efter gruppernes indsats, men det er vort indtryk, at 
resultaterne var bedre og tilfredsheden større end sidste år, fordi der var 
formuleret præcise arbejdsområder inden for et fælles emne.
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Selve processen omkring emneugens planlægning og afvikling må siges 
at være indgået på en tilfredsstillende måde i det ledelsesforsøg, der finder 
sted på skolen, ikke blot formelt, men også reelt.

Lars Bonnevie

Begyndelsen til et godt skoleorkester ?
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7. PÆDAGOGISKE FORSØG

7. a. Integrationsforsøg på HF mellem, dansk, samfundsfag og historie

Selve forsøget er beskrevet i årsrapporten fra 1977 - så med hensyn til dette, 
samt det første års erfaringer henvises I til at læse i den.

For nye læsere: To af de tre 2. hf-klasser, som har afsluttet eksamen 
i sommeren 1978, har ikke haft dansk, historie og samfundsfag på normal må
de. De tre fag har været slået sammen, og undervisningen har været organi
seret omkring en række projekter, hvori et meget væsentligt element har væ
ret gruppearbejde omkring selvvalgte problemstillinger. Der var ikke som 
normalt eksamen i samfundsfag fællesfag efter 1. år, men hele forløbet af
sluttede med en gruppeeksamen, der tog udgangspunkt i en grupperapport.

I 3. semester har vi arbejdet med to projekter inden for perioden 30'er- 
ne, og i 4. semester har vi arbejdet med de samme to projekter inden for pe
rioden 6O'erne/7O'erne. De to projekter har været krise og bevægelser.

Begrundelsen for disse to projekter var, at krisen er et væsentligt sam
fundsmæssigt fænomen i begge de to historiske perioder, og at man ved at be
skæftige sig med denne kommer til at behandle nogle vigtige økonomiske og 
politiske strukturer. Bevægelserne er individernes reaktion på disse struktu
rer i en eller anden form for organisering med eller mod dem.

Når vi valgte de samme projekter i begge perioder, var det for at kva
lificere beskæftigelsen med dem - man ville kunne nå op på et højere teore
tisk niveau, og man ville være i stand til at forfølge nogle problemstillinger 
historisk.

Vi har i begge semestre arbejdet efter en model, som vi i fællesskab 
fandt frem til i begyndelsen af 3. semester. Den er bygget op omkring to ele
menter - lærerkurser og elevanalyser.

Lærerkurserne har dels haft form af fælles introduktionsgennemgange 
for alle grupper, og de har ifølge sagens natur ligget ved indledningen til hvert 
projekt og har dels været gennemgange for enkelte grupper af stof, som har 
været relevant for lige netop deres problemstilling.

Elevanalysen er foregået i grupper omkring problemstillinger, der er 
formuleret i tilknytning til lærerkurset.

Gruppearbejdet er afsluttet med en rapport, som er blevet gennemgået 
med gruppen af lærerne.

Vi har opereret med forskellige rapporttyper - dels med de mere tra
ditionelle, hvor gruppen formulerer det hele selv, og dels en form for antolo
gi, hvor gruppen udvælger en række centrale tekster, som de kommenterer i 
forhold til problemstillingen.

løvrigt har skoleåret været ret præget af eksamensforhandlinger og af 
den valgte eksamensform. I begyndelsen af skoleåret lavede vi et forhandlings
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oplæg om eksamensform. Indholdet i dette oplæg var: en gruppeeksamen, ek
samensspørgsmålet skulle tage udgangspunkt i en af gruppens projektrappor
ter, selve eksamen skulle bestå af en forberedelsestid og en eksaminationstid, 
karakteren skulle være fælles for alle gruppens medlemmer.

Dette oplæg blev forhandlet med repræsentanter for direktoratet, og vi 
nåede frem til en eksamensordning, hvor kun vores ønske om fælles karakter 
ikke blev opfyldt. Karaktererne skulle gives således, at der først blev fastlagt 
et gruppeniveau og derefter givet karakter til hvert enkelt gruppemedlem.

Valget af gruppeeksamensformen har haft store konsekvenser for under
visningens forløb, idet det har været nødvendigt for eleverne at finde frem til 
en arbejdsdygtig gruppe på så tidligt et tidspunkt som muligt. Endvidere har 
det været krævende i den forstand, at alles indsats har været nødvendig for, 
at gruppen har kunnet fungere, og det har stillet store krav til den kollektive 
indstilling - der har ikke været megen plads til den rendyrkede individualisme!

I skrivende stund er eksamen overstået, og dette integrationsforsøg er 
slut. Eksamen gik godt, hvis man skal dømme ud fra karaktererne. De to 
klassers gennemsnit lå lidt over 8. Men den endelige evaluering står tilbage, 
og der er en række spørgsmål, som endnu ikke er besvaret - f.eks. om det 
har været anstrengelserne værd?

Vi vil i løbet af efteråret udarbejde en rapport, hvor også elevernes op
levelser og vurderinger vil komme til at indgå.

Vi håber, at vi derigennem kan bidrage til en almengørelse af integra
tionsforsøg, således at vi kan få fjernet ordet "forsøg".

Marianne Dideriksen 
(samfundsfag og dansk)
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7 .b. Skemaforsøg og integration i gymnasiet

For næste års 1. HF'ere er der atter givet grønt lys på skoleforsamlingen og 
i direktoratet for at starte integration mellem dansk, historie og samfundsfag, 
således som oven for og i sidste årsskrift beskrevet.

Endvidere er der givet tilladelse til, at det skemaforsøg, der startede 
sidste år (se årsskriftet 1977), også kan gå i gang i de nye 1. g klasser.

Endelig forsøges i fagene dansk og historie med fuld integration i alle 
førsteklasserne inden for'de rammer, som bekendtgørelsen afstikker. Endnu 
er de skemamæssige problemer ikke afklarede, og planlægningen er i fuld 
gang. Men det kan kort siges, at hovedhensigten med forsøget er at skabe 
mere sammenhæng mellem fagene gennem en projekt- eller emneorienteret 
arbejdsform og at give eleverne større mulighed for at arbejde med et pro
blem flere timer ad gangen, nemlig i moduler på tre timer.

Disse forsøg er det imidlertid endnu for tidligt at vurdere.

Jørgen L. H.
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8 . ELEVKOMMENTAR TIL FORSØGSCIRKULÆRET AF 20, DECEMBER 1977

Uddannelsesforsøg til debat

I tirsdags den 10/1-78 blev vi præsenteret for et forslag til forsøg, med gym- 
nasie og HF. Et forsøg, der skal ses i sammenhæng med regeringens planer 
om et skolesystem, der fortsætter grundskolen fra 9. klassetrin til et 12. ud
dannelsesår. Et system, som de selv udtrykker det: Hvor uddannelserne 
samordnes, således at skellet mellem de studieforberedende uddannelser og 
erhvervsuddannelserne nedbrydes. De ønsker tilvalgsgymnasier, hvor der 
skal kunne tilbydes direkte erhvervsrettede grentilbud og tilvalgsfag.

Socialdemokratiet og EFG

Det hele kan lyde så godt, at man nemt kunne tro, at de reelt ville bryde mod
sætningen, der hedder: teoretisk og praktisk uddannelse. Hvorfor kommer de 
først nu med dette forslag og endda midt i en krisetid, hvor eksperimenter 
ikke er særlig vellidt (RUC og vores eget er de jo ved at lukke f. eks.) ? Sva
ret kan vist findes i følgende udtalelse, som Ritt Bjerregaard kommer med i 
"Uddannelsespolitik" (nr. 2-3, 1977): "Fortsætter den nuværende situation, 
hvor vi har en stigende tilgang til gymnasiet/HF, faldende tilgang til lærlinge
uddannelserne, der ikke har kunnet opvejes af tilgangen til de øvrige grund
læggende erhvervsuddannelser, vil vi hurtigt nå uholdbare tilstande".

NårR.B. bruger udtrykket "... uholdbare tilstande", har hun virkelig 
også grund dertil. LO foretog en undersøgelse i januar, som viste, at henved 
halvdelen af EFG- (Erhvervs Faglig Grunduddannelse) pladserne stod tomme. 
Dette skyldes den politik, man har ført mod EFG-lærlingene. Man har frata
get dem lønnen i 1. basisår, derfor er mange blevet nødt til at foretrække et 
job som ufaglært arbejder eller gå over på mesterlæren, hvor man kan få no
get at leve for (Inf. 15/12-77).

Erhvervslivets rolle

Det er heller ikke forsøgets hensigt at give os, ved berøringen med erhvervs
liv, en bred almen viden om arbejdspladsforhold, produktionen og sammen
hængen mellem den måde, der produceres på, og samfund. Da det er klart, at 
erhvervslivet har behov for dygtig arbejdskraft til de mere og mere speciali
serede job, vil de også være tjent med et tilvalgsgymnasie. Lige så klart er 
det, at de ikke er interesseret i kritiske og selvstændige folk, og bl.a. fordi 
uddannelsen skal være så billig som mulig.

Hvis man læser Industrirådets pjece: "industri og uddannelse i sam
fundet" (juni 1976), genfinder man det foreslåede forsøg ved ønsket om kon
takt mellem virksomhed og skole og elevernes forberedelse til arbejdsmarke
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det. Godt nok fortæller pjecen ikke noget direkte om, hvordan denne kontakt 
skulle foregå. Men selve det fremlagte forslag kunne næsten se ud, som om 
det var konklusionen på Industrirådets pjece.

Forringet uddannelse?

Hvis det foreslåede bliver vedtaget, kan der blive tale om, at der tages timer 
fra vores fag (hvilket stof skal da springes over?) eller måske vil hele fag 
forsvinde fra skemaet. I forslagets afsnit C. a. står klart og tydeligt: " .. .ved 
reduktion af antallet af fag pr. år bibringes eleverne mere studie- og erhvervs
nære arbejdsvaner".

Derfor skal vi tage afstand fra disse forsøg og i stedet kræve en reel 
sammenhæng mellem de praktiske og teoretiske fag og en ophævelse af det 
nuværende system med: de stærkt afgrænsede fag, skolens virkelighedsfjerne 
og abstrakte undervisning, adskillelsen mellem de praktiske og teoretiske fag, 
skolen som sorteringsmaskine af sociale lag og skolens isolation fra det om
kringliggende samfund.

Skal vi nedsætte et udvalg?

Ole Thorup lovede os ved et møde d. 17/1-78 i undervisningslandskabet, at 
såfremt vi stemte "ja" til forslaget, ville der straks blive nedsat et udvalg, 
hvor vi selv skulle få lov at udforme forsøget. Det kan O. T. jo sagtens love, 
for han ved da godt, at udvalg på denne skole har en tradition for "underbe
folkning" af elever. (Ved før omtalte møde var der f.eks. kun en 8-9 elever 
tilbage og O.T. selv, til trods for, at mødet var besluttet af skoleforsamlin
gen torsdagen før, og at mødet skulle have samlet alle klasserepræsentanter 
til diskussion).

Og endelig, hvis et evt. udvalg tog en beslutning til gavn for os, er det 
jo ikke dermed lov. Det er derimod Direktoratet med O. T., der har den en
delige afgørelse, og det er dennes beslutning, der er lov, ikke omvendt.

At sige "ja" til forslaget, under det falske indtryk af, at det er os, der 
bestemmer, vil være dumt. Vi skal også passe på, at hvis skoleforsamlingen 
vedtager forslaget, og vi så finder ud af, at det ikke er noget for os alligevel, 
at de så ikke kommer og stikker os i næsen: "i har jo selv truffet denne be
slutning".

Derfor:

tilbagevis disse forsøg, som kun fører til en forringelse af vores uddannelse. 
Forsøg som socialdemokratiet i samarbejde med erhvervslivet har udtænkt. 
Det er deres hensigt med disse planer, at man skal acceptere adgangsbe
grænsningen og lede folk fra de lange videregående uddannelser over i de kor
te uddannelser eller direkte til erhvervslivet.

Og lad målet være et fremtidigt uddannelsessystem, der udvikler men
nesker, der i forening af teoretisk og praktisk arbejde, arbejder sammen, og 
som kan overskue deres egen situation, og som styrer udviklingen i en retning 
til gavn for den brede befolkning.

Læs i øvrigt Dag Gulbrandsens artikler i Uddannelsespolitik nr. 2-3, 
1977: "Dagens uddannelses-problemer og deres årsager" samt "For en tids
svarende uddannelse til alle".

Den 19/1-1978
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9 , LIDT OM SPORT PÅ AVEDØRE STATSSKOLE

Hvis man læser dette årsskrift, kan man ikke være i tvivl om, at der foregår 
mangt og meget udover det normale skoleskema, skolemøder, KU-møder, 
dagsordenudvalg, budgetudvalg osv. osv. En kreativ skole, vil mange måske 
nok sige, men hvad er kreativitet uden også at omfatte sport. Du har i din 
fritid her på stedet lov til at spille badminton, volley og springe trampolin. 
Der er hvert år planlagt DM for gymnasier i håndbold, basketball og volley
ball.

Nu er forholdene her på AS bestemt ikke de bedste, når det gælder mu
ligheder for at spille håndbold, gymnastiksalene er simpelthen alt for små - 
basketball, ja - der har vi jo en ellers udmærket træner og strateg Ellen 
Jensen (1,58), men her har det knebet gevaldigt for Ellen at få lært os den 
berygtede et-to-kontrastød-hop-på-tre-ben-over-hals-nakke-hoved-og-ned- 
i-kurven-to-gange-taktik, vi tvivler bestemt ikke på Ellens evner som basket
ballspiller, men vi besluttede alligevel at satse på VOLLEYBALL.
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En glad gymnastiklærer, NN

Vi kan her på stedet vist godt prale af, at vi har lidt af en volleytradi
tion, hver fredag eftermiddag er der fritidsvolley, eller total-volley, som 
det med tiden er blevet omdøbt til. Denne attraktion kan nemt sammenlignes 
med skolemødet (skoleforsamlingen (red.)), idet der hver fredag er imellem 
25 - 35 friske piger og maskuline mænd til dette tilløbsstykke. Som tidligere 
nævnt satsede vi i år på Volleyball, fast besluttet på at blive danmarksmestre, 
eller

HISTORIEN OM HISTORIENS bedste Volleyballhold på AS

Efter at vi havde trænet intensivt og fundet frem til holdet, drog vi til 
det indledende stævne, som afholdtes på Greve Gymnasium. Her mødte vi 
bl.a. vores arvefjender fra Schneekloth (borgerdyrene). I denne kamp, hvor 
vi var blevet sat op af træner og udskiftningsleder Niels Nørbygaard, vandt 
vi en stor sejr, 15-2, 15-4, måske lidt overraskende at vi overhovedet afgav 
point. Men lad denne kamp stå som symbol på hele stævnet, idet vi alle kun
ne læse i landets dagblade dagen efter: "Niels Nørbygaards tropper vandt 
stort og er nu på vej til Wembley".
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Amtsstævnet var næste forhindring. Vi trænede intensivt (2 gange) 
m.h.p. dette stævne og havde virkelig fået sammensvejset et godt og stabilt 
hold, men 3 dage før stævnet skete katastrofen..........ølstrejken? nej, nej 
ikke så slemt, men influenza. Een måtte melde afbud, to spillede med høj 
feber, og to andre var handicappet med mindre skader. Sort så det jo ud, 
men holdet kæmpede, så det slog gnister - stærkt støttet af vores faste til
skuerskare. Men desværre måtte vi se os slået i den sidste kamp og endte 
på en 2. plads efter Slagelse Gymnasium. Næste dag kunne man i dagbladene 
læse: "AS handicappet, Slagelse vandt, men kan ikke stille op i finalerunden. 
Så Niels Nørbygaards tropper vandt stort og er nu på vej til Wembley".

M.h.p. finalestævnet nedtrappede vi træningen og optrappede guitar- og 
sangtimerne. Finalestævnet skulle holdes i Dalum på Fyn.

Turen til Dalum eller hvordan vi vandt fairplay-pokalen

Som leder på turen var vedtaget Peter Nielsen og hans charmerende 
kone Mette. Vi ankom til Odense banegård og blev straks derefter uddelt til 
vores værter; Peter og Mette havde efter eget ønske booket sig ind på Missi
onshotellet.

Det faldt så heldigt ud, at vi alle blev indkvarteret meget nær hinanden, 
så fredag aften arrangeredes hurtigt en spontan opladningsfest. Lørdag mor
gen var V-dag i Dalum, V for Volleyball. Med højt humør og tør gane drog vi 
målbevidste mod den nærmeste købmand for derefter at fortsætte til Dalum- 
hallen. Under vild jubel blev vi modtaget af en veloplagt fanskare (Peter, 
Mette, Sanne og Dorthe). Efter en velfortjent morgendouche var vi klar til at 
spille den første kamp. Matchen stod mod de topseedede Nørre G.

Med toptunede serve fra Gert N, velplacerede "dræber-smash" fra 
Bardino, følte fingerslag fra Per H, perfekte modtagninger fra Jens B og høje 
hurraråb fra vores fans, blev vi basket ud i to sæt (måske lidt uretfærdigt 
efter spillets fordeling, bolden ramte jo flest gange vores mål).

Efter morgensang i badet anført af Bjørn (kendt fra filmen "That's 
entertainment") var vi klar til næste kamp. Her mødte vi et kropsstærkt, 
hårdtspillende fynsk hold, som ikke levnede os, teknisk og taktisk klogere, 
nogen chance. I denne kamp blev Bjørn så alvorlig skadet, at vi senere måtte 
bære ham til toget, slæbe hans bagage og drikke hans sodavand.

I kampen om 3. pladsen spillede vi endelig op til normal standard og 
vandt en sikker, fortjent sejr på ikke mindre end 2-1.

På vej hjem, eller hvordan Roskilde banegård 

blev offer for en religiøs sekt

Efter at Peter og hans charmerende kone, Mette, havde sagt et gribende 
farvel til Missionshotellet, indtog vi vores pladser i togkupeen, også kaldet 
"så er det guitar og øl tid". På hjemturen specialiserede vi os i forskellige 
selvopfundne idrætsdiscipliner, hvoraf de vigtigste her nævnes: "Dullejagt i 
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højsæsonen" anført af Leon "Gravko", "Hospitalshit" og I have a dream, af 
Bjørn Humberdink, og Gi1 en sang, knæk en streng, af Per H.

På Kbh. kunne Peter og hans charmerende kone, Mette, konstatere med 
tilfredshed, at alle var med hjem, og at AS endnu en gang havde vundet 3. , 
4. og 5. halvleg.

Tak for en herlig tur.

P.h.v. Gert 2.r 78
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