Sidste skoledag med vand
til 3.g’erne
På Risskov Gymnasium kaster 2.g’erne vandballoner efter 3.g’erne.
Normalt er det omvendt, men i år bliver sidste skoledag fejret på en
ny måde. For at undgå voldsomt vandkast har 3.g’erne fået en dag
med udklædning, konkurrencer og resten af skolen som publikum.
Af Fie West (tekst) og Lasse Bak Mejlvang (foto)
En vandballon flyver gennem luften og rammer
3.g’eren hårdt. Hun griner
og løber videre hen til sin
klasse, mens popmusikken
fylder Vejlby Risskov-hallens boldbaner, og de yngre
gymnasieelever hujer fra
tribunen.
I dag er det sidste
skoledag for 3.g’ere over
hele landet, og på Risskov
Gymnasium fejrer man

dagen på en ny måde i år.
Vil undgå vand-kaos
På Marselisborg Gymnasium i Aarhus har man
netop besluttet at aflyse
sidste skoledag, da det kom
frem, at 3.g’erne havde
lavet en såkaldt dødsliste
over elever, der skulle
have meget vand i dag. På
Risskov Gymnasium har
man også tidligere haft
problemer med vandkast,

men her vælger man at løse
problemet på en anden
måde.
”Der har været problemer
med det tidligere år, men
så gik vi i intens dialog med
elevrådet, og det førte til
det her arrangement ved
Vejlby-Risskov hallen, hvor
3.g’erne er klædt ud, og
der er konkurrencer,” siger
Peter Jensen, der er pædagogisk leder på Risskov

Over halvdelen af skolens elever er mødt op for at overvære 3.g’ernes sidste skoledag. 3.g’erne
var klædt ud klassevis med forskellige temaer, og 3.z tiltrak sig meget opmærksomhed med deres
swinger-tema i lak og læder.

Nye busruter skaber
problemer for handicappede og ældre

Gymnasium.
Efter et par timers undervisning tropper alle 3.g’ere
udklædt op ved VejlbyRisskov hallen, mens 1.g og
2.g er tilskuere.
”Vi gør det jo alligevel”
3.g’erne smiler og klapper
af hinanden, efterhånden
som de kommer ind på stadion, men de lægger ikke
skjul på, at de savner deres
vandballoner.
”Det er fucking skod,”
udbryder Asger Busch,
der i dagens anledning er i
cheerleader-kostume. Men
han retter hurtigt sig selv.
”Okay, det er måske ikke
skod, det ville bare være
federe med øl og vandballoner.”
Han bliver bakket op af
to klassekammerater, som
sukkende nikker.
Skolen holder stor fest for
3.g’erne i aften, og her må
man ikke være med, hvis
man har drukket om dagen
på skolen.
Rektor sidder med på
tribunen og overværer

3.g’erne på slap line. Hun
ved godt, at flere af eleverne gerne ville have dagen
anderledes, men det er
bare ærgerligt.
”Det er vigtigt, at de har
en sjov dag, og vi er slet
ikke imod, at det er en festdag, men alle skal synes,
at det er rart at være i skole,
det er mit ansvar,” siger
Gitte Hornsbøl, der ud over
at være er rektor også er en
af dommerne ved dagens
konkurrencer.
Hun forklarer også, at
flere har fået ødelagt deres
computere førhen, og selvom det ikke er alle 1.g’ere
og 2.g’ere, der har noget
imod vandet, må man respektere, at nogle ikke føler
sig trygge.
Under alle omstændigheder vurderer hun, at
arrangementet alt i alt har
været en stor succes, og
regner med at gentage det
næste år.
Vellykket – også
uden vandballoner
Blandt fire af skolens 1.gfyre er man også glade for

det nye arrangement.
”Det er dejligt, at vi så undgår blå mærker,” siger Emil
Pontopidan, mens vennen
Mathias Mayn nikker.
Drengene ved godt, at
de højst sandsynligt får lidt
vand alligevel, men de er
glade for at skolen prøver at
forhindre det.
Selv om nogle 3.g’ere
er utilfredse med de nye
regler, lægger de heller ikke
skjul på, at det er fedt at
have et helt arrangement
for dem selv.
Værterne afslutter arrangementet ved at råbe:
”Ha’ en god fest i aften!”
3.g’erne bryder ud i vild
jubel, mens folk langsomt
forlader Vejlby-Risskov
hallen.
På Netavisen 16.30’s
hjemmeside: www.
aarhus11.mediajungle.dk
kan du se hele billedserien fra sidste skoledag på
Risskov Gymnasium.

De nye aarhusianske busruter bliver ikke alene dyrere. De skaber
også problemer for byens handicappede og ældre.
Af Mads Thyrsted Laursen (tekst) og Lasse Bak Mejlvang (foto)
De har store panderynker
på Rådhuset i disse dage.
Omlægninger af busruterne
koster 30 millioner kroner
mere end beregnet, men
også de handicappede
og ældre føler sig overset.
De nye ruter skaber store
problemer, som kræver
handling.
”De nye ruter giver store
udfordringer for specielt
de blinde og svagt synede.
De skal have hjælp til at
finde de nye stoppesteder
samtidig med, at de skal
have mulighed for at læse
busplanerne fysisk ved
stoppestedet og på nettet,”
siger formanden for Handicaprådet i Aarhus Kommune, Tatiana Sørensen.
Længere til stoppestederne
Også de dårligt

gående får sværere
ved at komme til de
nye stoppesteder.
Hidtil har kommunens regler foreskrevet, at der maksimalt
må være 200 meter
for hver borger til
det nærmeste stoppested. Men med vedtagelsen af de nye
ruter ændres reglen
nu til 400 meter. Det
kan skabe problemer for de dårligt
gående.
”Det er kedeligt for den
enkelte. Busserne er meget
vigtige for nogle af vores
brugere, og de nye ruter
kan i værste fald betyde, at
nogle ikke kommer af sted
til vores arrangementer,
fordi der bliver for langt at
gå,” siger Jonna Outzen, der
er formand for Ældresagen

i Aarhus N.
Hun ville ønske, at
ruterne ikke blev lavet om,
men hun glæder sig dog
over, at de nye ruter betyder, at busserne kommer til
at gå oftere.
Pres på byrådet
En sidste gruppe, der bliver
ramt af omlægningerne, er
kørestolsbrugerne. Handicaprådet ønsker, at der i
fremtiden kommer flere
busser med handicaplift.
Men indtil det sker, skal
det være tydeligere, hvilke
busser, der har handicaplift.
”Det nytter ikke noget,
at der går halvanden time
mellem hver bus, der har
handicaplift. Vi kan ikke
byde nogen at vente så
længe på den rigtige bus,”
siger Tatiana Sørensen.

Hun er nu klar til at lægge
pres på byrådet for at skabe
bedre forhold for de handicappede.
”Vi skal holde dem op på,
at de selv har været med
til at vedtage kommunens
handicappolitik. Og den
skal selvfølgelig overholdes.

Vi lægger så meget pres
på dem, som vi kan, og så
håber vi, at de rigtige tiltag
bliver taget,” siger hun.
Teknik- og miljørådmand, Laura Hay, er i
øjeblikket i gang med at undersøge, hvor pengene til
at hjælpe de handicappede

kan findes. Det var ikke
muligt at få en kommentar
fra hende inden redaktionens deadline.

